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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Ipixuna do Pará
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Registro de Preços Eletrônico - Nº 062/2022-PE/SRP

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

06/12/2022 08:35 06/12/2022 08:37 13/12/2022 23:59 16/12/2022 12:59 16/12/2022 13:00

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 AGUA SANITARIA 45,10 4.000 CX Aceito

0002 DESINFETANTE 2L 167,24 4.000 CX Aceito

0003 AROMATIZANTE DE AR 217,95 100 CX Aceito

0004 ESCOVA DE LAVAR ROUPA 5,08 2.300 UN Aceito

0005 ESPANADOR DE TETO 50,10 2.300 UN Aceito

0006 ESPONJA LÃ DE AÇO 5,57 11.160 PC Aceito

0007 PAPEL HIGIÊNICO - 1 56,29 2.400 FD Aceito

0008 SACO PLÁSTICO 6,85 4.000 PC Aceito

0009 SODA CAÚSTICA 18,78 2.300 PC Aceito

0010 LIMPA - VIDRO 153,69 100 CX Aceito

0011 ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO 1,64 16.200 UN Aceito

0012 INSETICIDA 16,50 2.300 UN Aceito

0013 DETERGENTE LIQUIDO 59,67 1.250 CX Aceito

0014 VASSOURA P/ VASO SANITARIO 20CM 25,28 2.300 UN Aceito

0015 LIMPA ALUMÍNIO 52,86 1.080 CX Aceito

0016 LUVA LATEX - (G) 6,31 5.000 PAR Aceito

0017 LUVA LATEX - (M) 6,43 5.000 PAR Aceito

0018 PANO DE CHÃO - 1 5,33 17.000 UN Aceito

0019 RODO DE LIMPEZA CHÃO 10,16 6.000 UN Aceito

0020 SABÃO EM BARRAS 7,76 9.900 UN Aceito

0021 SABÃO EM PÓ 500G 5,96 11.000 PC Aceito

0022 VASSOURA 9,13 9.720 UN Aceito

0023 AVENTAL 18,96 4.800 UN Aceito

0024 SACO DE FARROUPILHA 60 QUILOS 5,25 3.800 UN Aceito

0025 PÁ 15,82 2.000 UN Aceito

0026 BALDE 22,43 2.660 UN Aceito

0027 TOUCA DESCARTÁVEL P/ PROTEÇÃO P/
MANIPULAR ALIMENTOS

1,03 20.000 UN Aceito

0028 PANO P/COPA 95% DE ALGODAO E 5%
POLIESTER 60X42CM

5,17 1.200 UN Aceito

0029 SABONETE LÍQUIDO 14,23 900 UN Aceito

0030 SHAMPOO BABY NEUTRO 250ML 13,86 900 UN Aceito

0031 CONDICIONADOR BABY NEUTRO 250ML 15,27 900 UN Aceito

0032 TOALHA DE BANHO INFANTIL 25,35 900 UN Aceito

0033 ALCOOL 155,82 1.050 CX Aceito

0034 ALCOOL II 158,50 1.050 CX Aceito

0035 SACO PLASTICO - LIXO 42,09 5.000 PC Aceito

0036 SACO PLASTICO - LIXO II 41,77 5.000 PC Aceito

0037 LIXEIRA 73,08 5.000 UN Aceito

0038 MASCARA 45,49 5.000 CX Aceito

Documentos Anexados ao Processo
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Data Documento

06/12/2022 EDITAL - LIMPEZA EDUCAÇÃO.pdf

06/12/2022 TERMO DE REFERENCIA PE 062.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

16/12/2022 - 14:39 Negociação aberta para o processo Nº
062/2022-PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6,7,10,14,33 do processo
Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 14:39 Negociação aberta para o processo Nº
062/2022-PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 8,9,11,12,13,15,20,28,36 do
processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 14:39 Negociação aberta para o processo Nº
062/2022-PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 16,17,21,27,38 do processo Nº
062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 14:39 Negociação aberta para o processo Nº
062/2022-PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 18,19,24,26,29,30,31,34,35,37 do
processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 14:39 Negociação aberta para o processo Nº
062/2022-PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 22,23,25,32 do processo Nº
062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 14:41 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 16/12/2022 às 16:42.

16/12/2022 - 16:42 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:42 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:43 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:43 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:43 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:43 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:44 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0007 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:44 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:44 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:44 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:45 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:45 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:45 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0013 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:45 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0014 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:46 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0015 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:46 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0016 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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16/12/2022 - 16:46 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0017 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:46 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:47 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0020 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:47 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0019 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:47 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0021 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:47 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0022 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:48 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0023 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:48 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0024 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:48 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0025 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:48 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0026 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:49 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0027 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:49 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0028 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:49 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:49 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0030 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:50 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0031 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:50 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0032 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:50 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0033 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:50 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0034 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:51 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0036 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:51 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0035 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:51 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0037 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 16:52 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0038 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 20:05 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 20:06 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 20:06 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0013 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 20:06 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0014 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 20:07 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0015 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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16/12/2022 - 20:07 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 20:08 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0020 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 20:08 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0019 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 20:08 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 20:09 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 20:09 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 20:09 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 20:09 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 20:10 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 20:10 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 20:10 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 20:11 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 20:11 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0022 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 20:11 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0023 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 20:12 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0024 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 20:12 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0025 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 20:12 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0028 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 20:13 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 20:13 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0030 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 20:13 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0031 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 20:14 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0032 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 20:14 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0033 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 20:14 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0034 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 20:15 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0035 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 20:15 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0036 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/12/2022 - 20:15 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0037 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 12:13 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0036 para o
fornecedor IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi definida pelo pregoeiro
para 19/12/2022 às 12:35, encerrando às 12:40:00.
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19/12/2022 - 12:16 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 12:16 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 12:17 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 12:17 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 12:17 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 12:18 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0009 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 12:18 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 12:18 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0013 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 12:19 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0014 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 12:19 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0015 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 12:20 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0019 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 12:20 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0022 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 12:21 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0023 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 12:21 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0025 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 12:21 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0026 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 12:22 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0028 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 12:22 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 12:22 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0030 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 12:23 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0031 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 12:23 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0032 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 12:24 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0033 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 12:24 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0034 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 12:24 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0035 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 12:24 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0037 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 15:40 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0003 para o
fornecedor S S DA COSTA foi definida pelo pregoeiro para 19/12/2022 às 16:00, encerrando
às 16:05:00.

19/12/2022 - 15:42 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 15:42 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0005 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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19/12/2022 - 15:43 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 15:44 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 15:45 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0014 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 15:46 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0019 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 15:47 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0022 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 15:47 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0023 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 15:48 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0025 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 15:49 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0031 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 15:49 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0034 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 15:50 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0035 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 15:50 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0036 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 16:12 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0003 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 18:04 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0023 para o
fornecedor S S DA COSTA foi definida pelo pregoeiro para 19/12/2022 às 18:24, encerrando
às 18:29:00.

19/12/2022 - 18:16 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 18:17 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 18:19 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0019 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 18:20 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0034 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 18:21 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0035 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 18:22 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0025 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

19/12/2022 - 18:45 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0023 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/12/2022 - 13:22 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0034 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/12/2022 - 13:23 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0023 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/12/2022 - 13:26 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/12/2022 - 13:26 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0011 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/12/2022 - 13:27 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/12/2022 - 13:28 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0006 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/12/2022 - 13:28 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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20/12/2022 - 13:29 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/12/2022 - 13:58 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0020 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/12/2022 - 16:06 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0020 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/12/2022 - 18:14 Documentos solicitados para o
processo Nº 062/2022-PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0020 do processo Nº 062/2022-PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 AGUA SANITARIA POLYMEDH.EIRELI LIMPA MAIS LIMPA MAIS 23,25 4.000 93.000,00

0002 DESINFETANTE 2L S S DA COSTA UAU UAU 84,72 4.000 338.880,00

0003 AROMATIZANTE DE AR POLYMEDH.EIRELI LIMPA MAIS LIMPA MAIS 130,38 100 13.038,00

0004 ESCOVA DE LAVAR
ROUPA

S S DA COSTA CONDOR CONDOR 2,59 2.300 5.957,00

0005 ESPANADOR DE TETO POLYMEDH.EIRELI VASSOURAS
PARAENSE

VASSOURAS
PARAENSE

18,45 2.300 42.435,00

0006 ESPONJA LÃ DE AÇO Y M GORAYEB SANTOS . BOMBRIL 3,40 11.160 37.944,00

0007 PAPEL HIGIÊNICO - 1 S S DA COSTA DANY DANY 40,00 2.400 96.000,00

0008 SACO PLÁSTICO POLYMEDH.EIRELI LIMPA MAIS LIMPA MAIS 2,10 4.000 8.400,00

0009 SODA CAÚSTICA Y M GORAYEB SANTOS . VOREL 15,50 2.300 35.650,00

0010 LIMPA - VIDRO Y M GORAYEB SANTOS . FACILITA 139,00 100 13.900,00

0011 ESPONJA DUPLA FACE
MULTIUSO

S S DA COSTA BRILHUS BRILHUS 0,85 16.200 13.770,00

0012 INSETICIDA POLYMEDH.EIRELI CARAPANÃ CARAPANÃ 8,82 2.300 20.286,00

0013 DETERGENTE LIQUIDO Y M GORAYEB SANTOS . YPÊ 45,00 1.250 56.250,00

0014 VASSOURA P/ VASO
SANITARIO 20CM

POLYMEDH.EIRELI VASSOURAS
PARAENSE

VASSOURAS
PARAENSE

8,00 2.300 18.400,00

0015 LIMPA ALUMÍNIO Y M GORAYEB SANTOS . ORIENTAL 28,99 1.080 31.309,20

0016 LUVA LATEX - (G) POLYMEDH.EIRELI GOEDERT GOEDERT 2,76 5.000 13.800,00

0017 LUVA LATEX - (M) POLYMEDH.EIRELI GOEDERT GOEDERT 2,76 5.000 13.800,00

0018 PANO DE CHÃO - 1 S S DA COSTA JANTEX JANTEX 3,81 17.000 64.770,00

0019 RODO DE LIMPEZA
CHÃO

S S DA COSTA MULTIUSO MULTIUSO 10,16 6.000 60.960,00

0020 SABÃO EM BARRAS Y M GORAYEB SANTOS . MINUANO 7,00 9.900 69.300,00

0021 SABÃO EM PÓ 500g POLYMEDH.EIRELI LIMPA MAIS LIMPA MAIS 1,95 11.000 21.450,00

0022 VASSOURA S S DA COSTA MULTIUSO MULTIUSO 8,47 9.720 82.328,40

0023 AVENTAL Y M GORAYEB SANTOS . PLASTSEG 17,00 4.800 81.600,00

0024 SACO DE
FARROUPILHA 60
QUILOS

S S DA COSTA SARRAFIA SARRAFIA 4,00 3.800 15.200,00

0025 PÁ S S DA COSTA JANTEX JANTEX 15,82 2.000 31.640,00

0026 BALDE IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

BALDE NORPLAST 14,28 2.660 37.984,80

0027 TOUCA DESCARTÁVEL
P/ PROTEÇÃO P/
MANIPULAR
ALIMENTOS

POLYMEDH.EIRELI DEJAMARO DEJAMARO 0,10 20.000 2.000,00

0028 PANO P/COPA 95% DE
ALGODAO E 5%
POLIESTER 60X42CM

S S DA COSTA BAIANINHO BAIANINHO 3,81 1.200 4.572,00

0029 SABONETE LÍQUIDO IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

SABONETE LÍQUIDO BASIC+ 9,92 900 8.928,00

0030 SHAMPOO BABY
NEUTRO 250ML

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

SHAMPOO BABY
NEUTRO 250ML

BASIC+ 9,66 900 8.694,00

0031 CONDICIONADOR BABY
NEUTRO 250ML

S S DA COSTA BABY BABY 11,30 900 10.170,00

0032 TOALHA DE BANHO
INFANTIL

S S DA COSTA MADRI MADRI 25,35 900 22.815,00
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0033 ALCOOL IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

ALCOOL START 77,78 1.050 81.669,00

0034 ALCOOL II S S DA COSTA SOL SOL 134,14 1.050 140.847,00

0035 SACO PLASTICO - LIXO S S DA COSTA FAMILIA FAMILIA 38,00 5.000 190.000,00

0036 SACO PLASTICO - LIXO
II

POLYMEDH.EIRELI LIMPA MAIS LIMPA MAIS 20,91 5.000 104.550,00

0037 LIXEIRA S S DA COSTA PLASUTIL PLASUTIL 60,00 5.000 300.000,00

0038 MASCARA POLYMEDH.EIRELI MEDIX MEDIX 7,00 5.000 35.000,00

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

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 - AGUA SANITARIA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

CAIXA NUTRILAR 4.000 R$ 46,80 R$ 187.200,00 Sim

ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA

42.458.725/0001-
78

14/12/2022 -
16:03:02

CAIXA ALVEJ/MAXX
QUIMICA

4.000 R$ 45,00 R$ 180.000,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

DUALY DUALY 4.000 R$ 45,10 R$ 180.400,00 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:00:26

1 litro karol 4.000 R$ 45,19 R$ 180.760,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

15/12/2022 -
17:25:02

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 4.000 R$ 30,72 R$ 122.880,00 Não

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:31:02

DA CASA DA CASA 4.000 R$ 51,00 R$ 204.000,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. BRILUX 4.000 R$ 55,00 R$ 220.000,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
11:58:38

AGUA SANITARIA BRILUX 4.000 R$ 45,19 R$ 180.760,00 Sim

0002 - DESINFETANTE 2L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

CAIXA DULAGO 4.000 R$ 62,76 R$ 251.040,00 Sim

ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA

42.458.725/0001-
78

14/12/2022 -
16:06:04

CAIXA COMBATE/MAXX
QUÍMICA

4.000 R$ 144,00 R$ 576.000,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

UAU UAU 4.000 R$ 167,24 R$ 668.960,00 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:00:31

2 LT UZZILIM 4.000 R$ 169,47 R$ 677.880,00 Sim
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POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

15/12/2022 -
17:25:02

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 4.000 R$ 116,45 R$ 465.800,00 Não

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:31:19

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 4.000 R$ 152,00 R$ 608.000,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. PINHO SOL 4.000 R$ 195,00 R$ 780.000,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
11:59:31

DESINFETANTE 2
LT

AZULIM 4.000 R$ 169,47 R$ 677.880,00 Sim

0003 - AROMATIZANTE DE AR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

CAIXA BASTON 100 R$ 207,36 R$ 20.736,00 Sim

ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA

42.458.725/0001-
78

14/12/2022 -
16:06:44

CAIXA ULTRAFRESH
DOM
LINE/BASTON
IND DE AEROSS

100 R$ 144,00 R$ 14.400,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

ULTRA FRESH ULTRA FRESH 100 R$ 217,95 R$ 21.795,00 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:01:08

360ml glade 100 R$ 215,90 R$ 21.590,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

15/12/2022 -
17:25:02

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 100 R$ 172,25 R$ 17.225,00 Não

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:31:36

ULTRA FRESH ULTRA FRESH 100 R$ 209,40 R$ 20.940,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. ULTRAFRESH 100 R$ 253,50 R$ 25.350,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:02:00

AROMATIZANTE
DE AR

GLADE 100 R$ 200,00 R$ 20.000,00 Sim

0004 - ESCOVA DE LAVAR ROUPA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

UND CONDOR 2.300 R$ 4,49 R$ 10.327,00 Sim

ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA

42.458.725/0001-
78

14/12/2022 -
16:08:26

UND POLARES/POLARES 2.300 R$ 5,50 R$ 12.650,00 Sim

Rosilene Tonatto
Spazzini

07.045.994/0001-
01

15/12/2022 -
09:47:55

DALCIN DALCIN 2.300 R$ 5,00 R$ 11.500,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

CONDOR CONDOR 2.300 R$ 5,08 R$ 11.684,00 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:01:25

nylon PLASTIL 2.300 R$ 5,50 R$ 12.650,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

15/12/2022 -
17:25:02

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 2.300 R$ 4,07 R$ 9.361,00 Não

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:31:49

CONDOR CONDOR 2.300 R$ 7,90 R$ 18.170,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. CONDOR 2.300 R$ 8,00 R$ 18.400,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:04:44

ESCOVA DE
LAVAR ROUPA

CONDOR 2.300 R$ 5,00 R$ 11.500,00 Sim

0005 - ESPANADOR DE TETO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

UND VDULAR 2.300 R$ 27,77 R$ 63.871,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

FAMILIA FAMILIA 2.300 R$ 50,10 R$ 115.230,00 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:01:32

1,5m PLASTIL 2.300 R$ 50,20 R$ 115.460,00 Sim
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POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

15/12/2022 -
17:25:02

VASSOURAS
PARAENSE

VASSOURAS
PARAENSE

2.300 R$ 24,38 R$ 56.074,00 Não

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:32:03

CASA DAS
VASSOURAS

CASA DAS
VASSOURAS

2.300 R$ 29,00 R$ 66.700,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. MIX 2.300 R$ 75,00 R$ 172.500,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:05:16

ESPANADOR DE
TETO

SISAL 2.300 R$ 45,00 R$ 103.500,00 Sim

0006 - ESPONJA LÃ DE AÇO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

PACOTE NUTRILAR 11.160 R$ 3,41 R$ 38.055,60 Sim

ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA

42.458.725/0001-
78

14/12/2022 -
16:09:12

PCT ASSOLAN/ASSOLAN 11.160 R$ 4,50 R$ 50.220,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

ASSOLAN ASSOLAN 11.160 R$ 5,57 R$ 62.161,20 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:01:53

aço bombril 11.160 R$ 6,14 R$ 68.522,40 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

15/12/2022 -
17:25:02

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 11.160 R$ 17,19 R$ 191.840,40 Não

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:32:20

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 11.160 R$ 2,75 R$ 30.690,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. BOMBRIL 11.160 R$ 7,00 R$ 78.120,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:06:01

ESPONJA LÃ DE
AÇO

BOM BRIL 11.160 R$ 5,00 R$ 55.800,00 Sim

0007 - PAPEL HIGIÊNICO - 1
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

FARDO MAX 2.400 R$ 154,65 R$ 371.160,00 Sim

ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA

42.458.725/0001-
78

14/12/2022 -
16:09:46

FARDO SANFT/SML
PAPÉIS

2.400 R$ 140,00 R$ 336.000,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

DANY DANY 2.400 R$ 56,29 R$ 135.096,00 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:02:13

40m familar 2.400 R$ 57,57 R$ 138.168,00 Sim

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:32:42

FAMILIAR FAMILIAR 2.400 R$ 75,20 R$ 180.480,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. NESS 2.400 R$ 85,00 R$ 204.000,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:08:44

PAPEL
HIGIÊNICO - 1

ELITE 2.400 R$ 50,00 R$ 120.000,00 Sim

0008 - SACO PLÁSTICO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

PACOTE LIMP BAG 4.000 R$ 3,50 R$ 14.000,00 Sim

ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA

42.458.725/0001-
78

14/12/2022 -
16:10:16

PCT Sml Flexiveis / Sml 4.000 R$ 5,00 R$ 20.000,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

FAMILIA FAMILIA 4.000 R$ 6,85 R$ 27.400,00 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:02:30

30l patinho 4.000 R$ 7,20 R$ 28.800,00 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/12/2022 às 17:23:25.
Código verificador: 40F977

Página 11 de 125

KANIA COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

41.836.567/0001-
80

15/12/2022 -
14:49:42

30L MAXPEL 4.000 R$ 4,20 R$ 16.800,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

15/12/2022 -
17:25:02

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 4.000 R$ 2,77 R$ 11.080,00 Não

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:32:56

LUMITA LUMITA 4.000 R$ 2,70 R$ 10.800,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. SANREMO 4.000 R$ 15,00 R$ 60.000,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:10:12

SACO PLASTICO NORPLAST 4.000 R$ 7,00 R$ 28.000,00 Sim

0009 - SODA CAÚSTICA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

PACOTE KAVEIRA 2.300 R$ 11,12 R$ 25.576,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

POLITRIZ POLITRIZ 2.300 R$ 18,78 R$ 43.194,00 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:02:47

500g POLITRIZ 2.300 R$ 19,55 R$ 44.965,00 Sim

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:33:14

YARA YARA 2.300 R$ 18,40 R$ 42.320,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. VOREL 2.300 R$ 25,00 R$ 57.500,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:11:33

SODA CAÚSTICA SANSÃO 2.300 R$ 18,00 R$ 41.400,00 Sim

0010 - LIMPA - VIDRO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

CAIXA START 100 R$ 69,12 R$ 6.912,00 Sim

ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA

42.458.725/0001-
78

14/12/2022 -
16:11:04

CAIXA FACILITA /AUDAX 100 R$ 54,00 R$ 5.400,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

ESPUMAMIL ESPUMAMIL 100 R$ 153,69 R$ 15.369,00 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:03:05

500ml uau 100 R$ 154,37 R$ 15.437,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

15/12/2022 -
17:25:02

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 100 R$ 73,13 R$ 7.313,00 Não

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:33:45

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 100 R$ 91,20 R$ 9.120,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. FACILITA 100 R$ 190,00 R$ 19.000,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:13:06

LIMPA - VIDRO VEJA 100 R$ 140,00 R$ 14.000,00 Sim

0011 - ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

UND LIMPABELA 16.200 R$ 0,92 R$ 14.904,00 Sim

ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA

42.458.725/0001-
78

14/12/2022 -
16:11:50

UND BRILHUS/BETTANIN 16.200 R$ 2,50 R$ 40.500,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

BRILHUS BRILHUS 16.200 R$ 1,64 R$ 26.568,00 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:03:33

dupla face bombril 16.200 R$ 1,78 R$ 28.836,00 Sim
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KANIA COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

41.836.567/0001-
80

15/12/2022 -
14:49:41

110X75X20MM DLH INDUSTRIAL 16.200 R$ 1,65 R$ 26.730,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

15/12/2022 -
17:25:02

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 16.200 R$ 0,95 R$ 15.390,00 Não

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:38:12

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 16.200 R$ 1,20 R$ 19.440,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. WISH 16.200 R$ 2,99 R$ 48.438,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:16:27

ESPONJA DUPLA
FACE MULTIUSO

BRILHUS 16.200 R$ 1,60 R$ 25.920,00 Sim

0012 - INSETICIDA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

UND BASTON 2.300 R$ 15,59 R$ 35.857,00 Sim

ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA

42.458.725/0001-
78

14/12/2022 -
16:12:47

UND. Free/baston Ind.de
aerossois ltda

2.300 R$ 12,00 R$ 27.600,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

BAYGON BAYGON 2.300 R$ 16,50 R$ 37.950,00 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:03:48

300ml SBP 2.300 R$ 16,99 R$ 39.077,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

15/12/2022 -
17:25:02

CARAPANÃ CARAPANÃ 2.300 R$ 11,65 R$ 26.795,00 Não

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:38:24

BAYGON BAYGON 2.300 R$ 15,10 R$ 34.730,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. SBP 2.300 R$ 20,97 R$ 48.231,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:19:51

INSETICIDA SBP 2.300 R$ 15,00 R$ 34.500,00 Sim

0013 - DETERGENTE LIQUIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

CAIXA DULAGO 1.250 R$ 34,44 R$ 43.050,00 Sim

ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA

42.458.725/0001-
78

14/12/2022 -
16:17:53

CAIXA MARAJÓ/MARAJÓ 1.250 R$ 36,00 R$ 45.000,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

GAROTO GAROTO 1.250 R$ 59,67 R$ 74.587,50 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:03:56

500ml economico 1.250 R$ 61,33 R$ 76.662,50 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

15/12/2022 -
17:25:02

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 1.250 R$ 61,75 R$ 77.187,50 Não

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:38:36

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 1.250 R$ 35,40 R$ 44.250,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. YPÊ 1.250 R$ 75,00 R$ 93.750,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:21:38

DETERGENTE
LIQUIDO

LIMPOL 1.250 R$ 50,00 R$ 62.500,00 Sim

0014 - VASSOURA P/ VASO SANITARIO 20CM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

UND VDULAR 2.300 R$ 9,46 R$ 21.758,00 Sim

ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA

42.458.725/0001-
78

14/12/2022 -
16:20:51

UND. POLARES/POLARES 2.300 R$ 5,50 R$ 12.650,00 Sim
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Rosilene Tonatto
Spazzini

07.045.994/0001-
01

15/12/2022 -
09:48:24

DALCIN DALCIN 2.300 R$ 10,00 R$ 23.000,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

UZ UZ 2.300 R$ 25,28 R$ 58.144,00 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:04:13

nailon PIASSAVA 2.300 R$ 26,56 R$ 61.088,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

15/12/2022 -
17:25:02

VASSOURAS
PARAENSE

VASSOURAS
PARAENSE

2.300 R$ 10,57 R$ 24.311,00 Não

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:38:48

CASA DAS
VASSOURAS

CASA DAS
VASSOURAS

2.300 R$ 19,00 R$ 43.700,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. MENDONÇA 2.300 R$ 32,00 R$ 73.600,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:22:39

VASSOURA P/
VASO SANITARIO
20CM

NORPLAST 2.300 R$ 25,00 R$ 57.500,00 Sim

0015 - LIMPA ALUMÍNIO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

CAIXA DULAGO 1.080 R$ 39,72 R$ 42.897,60 Sim

ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA

42.458.725/0001-
78

14/12/2022 -
16:21:31

CAIXA MARAJÓ/MARAJÓ 1.080 R$ 42,00 R$ 45.360,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

KAROL KAROL 1.080 R$ 52,86 R$ 57.088,80 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:04:32

500ml KAROL 1.080 R$ 55,30 R$ 59.724,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

15/12/2022 -
17:25:02

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 1.080 R$ 66,63 R$ 71.960,40 Não

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:39:05

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 1.080 R$ 45,00 R$ 48.600,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. ORIENTAL 1.080 R$ 75,00 R$ 81.000,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:24:14

LIMPA ALUMÍNIO ALUMIL 1.080 R$ 50,00 R$ 54.000,00 Sim

0016 - LUVA LATEX - (G)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

PAR TALGE 5.000 R$ 7,70 R$ 38.500,00 Sim

ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA

42.458.725/0001-
78

14/12/2022 -
16:28:30

PAR VOLK/ VOLK DO
BRASIL

5.000 R$ 6,00 R$ 30.000,00 Sim

Rosilene Tonatto
Spazzini

07.045.994/0001-
01

15/12/2022 -
09:48:46

DANNY DANNY 5.000 R$ 6,00 R$ 30.000,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

TALGE TALGE 5.000 R$ 6,31 R$ 31.550,00 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:04:48

g TALGE 5.000 R$ 6,90 R$ 34.500,00 Sim

KANIA COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

41.836.567/0001-
80

15/12/2022 -
14:49:42

G MEDIX 5.000 R$ 4,50 R$ 22.500,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

15/12/2022 -
17:25:02

GOEDERT GOEDERT 5.000 R$ 2,76 R$ 13.800,00 Não

B. S. ARTIGOS DO
VESTUARIO LTDA

40.367.723/0001-
48

15/12/2022 -
17:28:02

INOVEN INOVEN 5.000 R$ 3,17 R$ 15.850,00 Sim

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:39:19

TALGE TALGE 5.000 R$ 5,10 R$ 25.500,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. VOLK 5.000 R$ 8,00 R$ 40.000,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:26:27

LUVA LATEX - (G) MB LIFE 5.000 R$ 6,00 R$ 30.000,00 Sim
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0017 - LUVA LATEX - (M)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

PAR TALGE 5.000 R$ 7,70 R$ 38.500,00 Sim

ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA

42.458.725/0001-
78

14/12/2022 -
16:29:47

PAR VOLK/VOLK DO
BRASIL

5.000 R$ 6,00 R$ 30.000,00 Sim

Rosilene Tonatto
Spazzini

07.045.994/0001-
01

15/12/2022 -
09:48:57

DANNY DANNY 5.000 R$ 6,00 R$ 30.000,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

TALGE TALGE 5.000 R$ 6,43 R$ 32.150,00 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:04:53

M TALGE 5.000 R$ 6,85 R$ 34.250,00 Sim

KANIA COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

41.836.567/0001-
80

15/12/2022 -
14:49:42

M MEDIX 5.000 R$ 4,50 R$ 22.500,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

15/12/2022 -
17:25:02

GOEDERT GOEDERT 5.000 R$ 2,76 R$ 13.800,00 Não

B. S. ARTIGOS DO
VESTUARIO LTDA

40.367.723/0001-
48

15/12/2022 -
17:28:02

INOVEN INOVEN 5.000 R$ 3,17 R$ 15.850,00 Sim

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:39:35

TALGE TALGE 5.000 R$ 5,10 R$ 25.500,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. VOLK 5.000 R$ 8,00 R$ 40.000,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:26:55

LUVA LATEX - (M) MB LIFE 5.000 R$ 6,00 R$ 30.000,00 Sim

0018 - PANO DE CHÃO - 1
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

UND DANTEX 17.000 R$ 7,14 R$ 121.380,00 Sim

ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA

42.458.725/0001-
78

14/12/2022 -
16:30:24

UND SACARIA
LEÃO/SACARIA
LEÃO

17.000 R$ 7,00 R$ 119.000,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

JANTEX JANTEX 17.000 R$ 5,33 R$ 90.610,00 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:05:17

50x60cm absoluto 17.000 R$ 5,66 R$ 96.220,00 Sim

KANIA COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

41.836.567/0001-
80

15/12/2022 -
14:49:43

50X70 CM DLH INDUSTRIAL 17.000 R$ 12,00 R$ 204.000,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

15/12/2022 -
17:25:02

ECOTEXTIL ECOTEXTIL 17.000 R$ 6,02 R$ 102.340,00 Não

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:39:49

ITATEX ITATEX 17.000 R$ 4,40 R$ 74.800,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. PRATIK 17.000 R$ 8,34 R$ 141.780,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:28:39

PANO DE CHÃO -
1

FUR 17.000 R$ 5,00 R$ 85.000,00 Sim

0019 - RODO DE LIMPEZA CHÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

UND VDULAR 6.000 R$ 8,33 R$ 49.980,00 Sim

ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA

42.458.725/0001-
78

14/12/2022 -
16:31:06

UND. POLARES/POLARES 6.000 R$ 25,00 R$ 150.000,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

MULTIUSO MULTIUSO 6.000 R$ 10,16 R$ 60.960,00 Sim
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AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:05:45

40cm plastil 6.000 R$ 11,18 R$ 67.080,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

15/12/2022 -
17:25:02

VASSOURAS
PARAENSE

VASSOURAS
PARAENSE

6.000 R$ 19,50 R$ 117.000,00 Não

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:40:05

CASA DAS
VASSOURAS

CASA DAS
VASSOURAS

6.000 R$ 19,00 R$ 114.000,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. ARQPLAST 6.000 R$ 20,00 R$ 120.000,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:29:45

RODO DE
LIMPEZA CHÃO

JL 6.000 R$ 10,00 R$ 60.000,00 Sim

0020 - SABÃO EM BARRAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

UND ABSOLUTO 9.900 R$ 3,14 R$ 31.086,00 Sim

ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA

42.458.725/0001-
78

14/12/2022 -
17:12:57

UND. Sorriso/Santa
Maria

9.900 R$ 13,00 R$ 128.700,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

GUAMÁ GUAMÁ 9.900 R$ 7,76 R$ 76.824,00 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:05:59

30cm karol 9.900 R$ 7,35 R$ 72.765,00 Sim

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:40:19

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 9.900 R$ 13,75 R$ 136.125,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. MINUANO 9.900 R$ 9,00 R$ 89.100,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:30:12

SABÃO EM
BARRAS

KAROL 9.900 R$ 7,50 R$ 74.250,00 Sim

0021 - SABÃO EM PÓ 500g
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

PACOTE IAPO 11.000 R$ 4,70 R$ 51.700,00 Sim

ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA

42.458.725/0001-
78

14/12/2022 -
17:16:15

PCT ABSOLUTO/GUARANI 11.000 R$ 4,50 R$ 49.500,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

GUARANI GUARANI 11.000 R$ 5,96 R$ 65.560,00 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:06:33

500k GUARANI 11.000 R$ 5,48 R$ 60.280,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

15/12/2022 -
17:25:02

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 11.000 R$ 2,58 R$ 28.380,00 Não

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:42:13

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 11.000 R$ 9,00 R$ 99.000,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. ALA 11.000 R$ 7,00 R$ 77.000,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:31:04

SABÃO EM PÓ
500g

BRILHANTE 11.000 R$ 6,00 R$ 66.000,00 Sim

0022 - VASSOURA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

UND VDULAR 9.720 R$ 13,62 R$ 132.386,40 Sim

ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA

42.458.725/0001-
78

14/12/2022 -
17:18:52

UND. POLARES/POLARES 9.720 R$ 27,00 R$ 262.440,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

MULTIUSO MULTIUSO 9.720 R$ 9,13 R$ 88.743,60 Sim
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AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:06:47

21cm PIASSAVA 9.720 R$ 9,25 R$ 89.910,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

15/12/2022 -
17:25:02

VASSOURAS
PARAENSE

VASSOURAS
PARAENSE

9.720 R$ 13,00 R$ 126.360,00 Não

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:42:26

CASA DAS
VASSOURAS

CASA DAS
VASSOURAS

9.720 R$ 19,00 R$ 184.680,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. CONDOR 9.720 R$ 15,00 R$ 145.800,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:31:40

VASSOURA FUR 9.720 R$ 9,00 R$ 87.480,00 Sim

0023 - AVENTAL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

UND DANTEX 4.800 R$ 8,81 R$ 42.288,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

JANTEX JANTEX 4.800 R$ 18,96 R$ 91.008,00 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:07:05

plastico 2D 4.800 R$ 18,88 R$ 90.624,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

15/12/2022 -
17:25:02

BRASCAMP BRASCAMP 4.800 R$ 12,21 R$ 58.608,00 Não

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:42:55

PLASTCOR PLASTCOR 4.800 R$ 69,00 R$ 331.200,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. PLASTSEG 4.800 R$ 25,00 R$ 120.000,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:32:58

AVENTAL NORPLAST 4.800 R$ 18,00 R$ 86.400,00 Sim

0024 - SACO DE FARROUPILHA 60 QUILOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

SARRAFIA SARRAFIA 3.800 R$ 5,25 R$ 19.950,00 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:07:20

60 quilos patinho 3.800 R$ 5,50 R$ 20.900,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. EMBALIXO 3.800 R$ 10,00 R$ 38.000,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:33:31

SACO DE
FARROUPILHA 60
QUILOS

DIVERSOS 3.800 R$ 5,00 R$ 19.000,00 Sim

0025 - PÁ
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

UND VDULAR 2.000 R$ 10,65 R$ 21.300,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

JANTEX JANTEX 2.000 R$ 15,82 R$ 31.640,00 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:07:47

26cm e cabo 15cm tramontina 2.000 R$ 14,88 R$ 29.760,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

15/12/2022 -
17:25:02

BETTANIN BETTANIN 2.000 R$ 46,36 R$ 92.720,00 Não

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:43:23

CASA DAS
VASSOURAS

CASA DAS
VASSOURAS

2.000 R$ 40,00 R$ 80.000,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. SANTA MARIA 2.000 R$ 27,87 R$ 55.740,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:34:58

PÁ DIVERSOS 2.000 R$ 15,00 R$ 30.000,00 Sim

0026 - BALDE
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

UND IBAP 2.660 R$ 30,65 R$ 81.529,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

MANOPLA MANOPLA 2.660 R$ 22,43 R$ 59.663,80 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:08:04

20l PLASTIL 2.660 R$ 22,86 R$ 60.807,60 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

15/12/2022 -
17:25:02

GOEDERT GOEDERT 2.660 R$ 21,36 R$ 56.817,60 Não

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:43:40

GTX GTX 2.660 R$ 59,00 R$ 156.940,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. JAGUAR
PLASTICOS

2.660 R$ 30,00 R$ 79.800,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:36:21

BALDE NORPLAST 2.660 R$ 20,00 R$ 53.200,00 Sim

0027 - TOUCA DESCARTÁVEL P/ PROTEÇÃO P/ MANIPULAR ALIMENTOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

14/12/2022 -
11:36:46

UNIDADE TALGE 20.000 R$ 0,25 R$ 5.000,00 Sim

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

UND TALGE 20.000 R$ 0,80 R$ 16.000,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

JANTEX JANTEX 20.000 R$ 1,03 R$ 20.600,00 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:08:19

manipular
alimentos

TALGE 20.000 R$ 1,30 R$ 26.000,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

15/12/2022 -
17:25:02

DEJAMARO DEJAMARO 20.000 R$ 0,12 R$ 2.400,00 Não

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. TALGE 20.000 R$ 5,00 R$ 100.000,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:37:06

TOUCA
DESCARTÁVEL
P/ PROTEÇÃO P/
MANIPUL

MEDIX 20.000 R$ 1,30 R$ 26.000,00 Sim

0028 - PANO P/COPA 95% DE ALGODAO E 5% POLIESTER 60X42CM
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

UND DANTEX 1.200 R$ 4,69 R$ 5.628,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

BAIANINHO BAIANINHO 1.200 R$ 5,17 R$ 6.204,00 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:08:33

60x42cm absoluto 1.200 R$ 5,13 R$ 6.156,00 Sim

KANIA COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

41.836.567/0001-
80

15/12/2022 -
14:49:43

40X70 CM DLH INDUSTRIAL 1.200 R$ 5,50 R$ 6.600,00 Sim

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:44:02

ITATEX ITATEX 1.200 R$ 5,40 R$ 6.480,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. GROH 1.200 R$ 11,99 R$ 14.388,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:37:35

PANO P/COPA
95% DE
ALGODAO E 5%
POLIESTE

DIVERSOS 1.200 R$ 5,00 R$ 6.000,00 Sim

0029 - SABONETE LÍQUIDO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Up dent Importação e
Exportação Comercial
Ltda

20.306.488/0001-
97

14/12/2022 -
11:09:11

SABONETE
LIQUIDO

RILLO KIDS 900 R$ 20,00 R$ 18.000,00 Sim
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PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

UND TRÁ LÁ LÁ 900 R$ 21,19 R$ 19.071,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

BABY BABY 900 R$ 14,23 R$ 12.807,00 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:08:55

250ml LUX 900 R$ 14,95 R$ 13.455,00 Sim

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:44:15

GRANADO GRANADO 900 R$ 102,00 R$ 91.800,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. GRANADO 900 R$ 30,00 R$ 27.000,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:38:28

SABONETE
LÍQUIDO

BASIC+ 900 R$ 14,00 R$ 12.600,00 Sim

0030 - SHAMPOO BABY NEUTRO 250ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Up dent Importação e
Exportação Comercial
Ltda

20.306.488/0001-
97

14/12/2022 -
11:10:12

SHAMPOO BABY RILLO KIDS 900 R$ 20,00 R$ 18.000,00 Sim

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

UND TRÁ LÁ LÁ 900 R$ 21,19 R$ 19.071,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

BABY BABY 900 R$ 13,86 R$ 12.474,00 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:09:09

250ml BARUEL 900 R$ 13,99 R$ 12.591,00 Sim

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:44:31

PALMOLIVE PALMOLIVE 900 R$ 102,00 R$ 91.800,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. JHONSONS 900 R$ 16,64 R$ 14.976,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:38:54

SHAMPOO BABY
NEUTRO 250ML

BASIC+ 900 R$ 14,00 R$ 12.600,00 Sim

0031 - CONDICIONADOR BABY NEUTRO 250ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

Up dent Importação e
Exportação Comercial
Ltda

20.306.488/0001-
97

14/12/2022 -
11:10:57

CONDICIONAR
BABY

RILLO KIDS 900 R$ 20,00 R$ 18.000,00 Sim

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

UND TRÁ LÁ LÁ 900 R$ 25,30 R$ 22.770,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

BABY BABY 900 R$ 15,27 R$ 13.743,00 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:09:20

250ml BARUEL 900 R$ 14,54 R$ 13.086,00 Sim

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:48:21

PALMOLIVE PALMOLIVE 900 R$ 60,00 R$ 54.000,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. JHONSONS 900 R$ 29,99 R$ 26.991,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:39:43

CONDICIONADOR
BABY NEUTRO
250ML

BASIC+ 900 R$ 14,00 R$ 12.600,00 Sim

0032 - TOALHA DE BANHO INFANTIL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

UND DANTEX 900 R$ 39,22 R$ 35.298,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

MADRI MADRI 900 R$ 25,35 R$ 22.815,00 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
13:59:11

infantil 2d 900 R$ 25,00 R$ 22.500,00 Sim
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KANIA COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

41.836.567/0001-
80

15/12/2022 -
14:49:41

60CM X 120CM /
LADYBANG

BELMONDI 900 R$ 60,00 R$ 54.000,00 Sim

GENESIS
CONFECCOES LTDA

41.481.994/0001-
92

15/12/2022 -
16:14:32

Enxoval SISA 900 R$ 120,00 R$ 108.000,00 Sim

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:48:37

PIRILAMPO PIRILAMPO 900 R$ 102,00 R$ 91.800,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. LEPER 900 R$ 48,00 R$ 43.200,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:40:11

TOALHA DE
BANHO INFANTIL

DIVERSOS 900 R$ 25,00 R$ 22.500,00 Sim

0033 - ALCOOL
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

CAIXA AIDAR 1.050 R$ 82,68 R$ 86.814,00 Sim

ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA

42.458.725/0001-
78

14/12/2022 -
17:23:58

CAIXA MAXX/MAXX
QUÍMICA

1.050 R$ 120,00 R$ 126.000,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

SOL SOL 1.050 R$ 155,82 R$ 163.611,00 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:09:54

embalagens de
500ml

ITAJA 1.050 R$ 155,64 R$ 163.422,00 Sim

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:49:21

ITAJA ITAJA 1.050 R$ 192,00 R$ 201.600,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. LIMPE MAIS 1.050 R$ 165,00 R$ 173.250,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:41:28

ALCOOL START 1.050 R$ 140,00 R$ 147.000,00 Sim

0034 - ALCOOL II
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

14/12/2022 -
11:39:20

CAIXA FARMAX 1.050 R$ 125,40 R$ 131.670,00 Sim

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

CAIXA SOL 1.050 R$ 141,24 R$ 148.302,00 Sim

ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA

42.458.725/0001-
78

14/12/2022 -
17:25:27

CAIXA MAXX/MAXX
QUÍMICA

1.050 R$ 132,00 R$ 138.600,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

SOL SOL 1.050 R$ 158,50 R$ 166.425,00 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:20:24

embalagens de
500ml

itaja 1.050 R$ 161,00 R$ 169.050,00 Sim

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:49:22

ITAJA ITAJA 1.050 R$ 146,40 R$ 153.720,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. LIMPE MAIS 1.050 R$ 175,00 R$ 183.750,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:42:51

ALCOOL II START 1.050 R$ 150,00 R$ 157.500,00 Sim

0035 - SACO PLASTICO - LIXO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

PACOTE LIMP BAG 5.000 R$ 45,10 R$ 225.500,00 Sim

ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA

42.458.725/0001-
78

14/12/2022 -
17:28:26

PCT Sml Flexiveis / Sml 5.000 R$ 52,00 R$ 260.000,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

FAMILIA FAMILIA 5.000 R$ 42,09 R$ 210.450,00 Sim
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AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:10:02

100 L, patinho 5.000 R$ 44,17 R$ 220.850,00 Sim

KANIA COMERCIO DE
PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

41.836.567/0001-
80

15/12/2022 -
14:49:41

105L /
REFORÇADO

MAXPEL 5.000 R$ 80,00 R$ 400.000,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

15/12/2022 -
17:25:02

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 5.000 R$ 61,00 R$ 305.000,00 Não

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:50:19

LUMITA LUMITA 5.000 R$ 58,00 R$ 290.000,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. POLISAC 5.000 R$ 50,00 R$ 250.000,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:43:22

SACO PLASTICO
- LIXO

NORPLAST 5.000 R$ 40,00 R$ 200.000,00 Sim

0036 - SACO PLASTICO - LIXO II
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

PACOTE LIMP BAG 5.000 R$ 28,23 R$ 141.150,00 Sim

ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA

42.458.725/0001-
78

14/12/2022 -
17:28:51

PCT Sml Flexiveis / Sml 5.000 R$ 32,00 R$ 160.000,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

FAMILIA FAMILIA 5.000 R$ 41,77 R$ 208.850,00 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:10:11

50 L patinho 5.000 R$ 43,50 R$ 217.500,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

15/12/2022 -
17:25:02

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 5.000 R$ 30,50 R$ 152.500,00 Não

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:50:36

LUMITA LUMITA 5.000 R$ 58,00 R$ 290.000,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. POLISAC 5.000 R$ 50,00 R$ 250.000,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:43:52

SACO PLASTICO
- LIXO II

NORPLAST 5.000 R$ 40,00 R$ 200.000,00 Sim

0037 - LIXEIRA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

UND JSN 5.000 R$ 155,20 R$ 776.000,00 Sim

Altasmidias Comercial
Ltda EPP

09.313.600/0001-
84

15/12/2022 -
09:25:14

P50 ACL 5.000 R$ 620,00 R$ 3.100.000,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

PLASUTIL PLASUTIL 5.000 R$ 73,08 R$ 365.400,00 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:10:37

capacidade 50 L, plastil 5.000 R$ 75,16 R$ 375.800,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

15/12/2022 -
17:25:02

NATURAL LIMP NATURAL LIMP 5.000 R$ 468,24 R$ 2.341.200,00 Não

PLANEJAR
DISTRIBUIDORA E
IMPORTADORA LTDA

26.405.348/0001-
52

15/12/2022 -
23:41:31

50 l rs inj 5.000 R$ 150,00 R$ 750.000,00 Sim

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:51:20

JAGUAR JAGUAR 5.000 R$ 259,00 R$ 1.295.000,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. MARFIMETAL 5.000 R$ 100,00 R$ 500.000,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:44:47

LIXEIRA NORPLAST 5.000 R$ 70,00 R$ 350.000,00 Sim

0038 - MASCARA
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ET MARQUES EIRELI -
ME

08.691.632/0001-
50

14/12/2022 -
11:39:51

CAIXA MEDIX 5.000 R$ 12,50 R$ 62.500,00 Sim
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PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-
01

14/12/2022 -
15:57:54

CAIXA TALGE 5.000 R$ 29,96 R$ 149.800,00 Sim

S S DA COSTA 16.743.945/0001-
33

15/12/2022 -
13:27:26

FAMILIA FAMILIA 5.000 R$ 45,49 R$ 227.450,00 Sim

AC COMERCIO
VAREJISTA E
REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-
06

15/12/2022 -
14:21:27

tripla elite 5.000 R$ 25,67 R$ 128.350,00 Sim

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-
10

15/12/2022 -
17:25:02

MEDIX MEDIX 5.000 R$ 8,62 R$ 43.100,00 Não

B. S. ARTIGOS DO
VESTUARIO LTDA

40.367.723/0001-
48

15/12/2022 -
17:28:02

INOVEN INOVEN 5.000 R$ 7,85 R$ 39.250,00 Sim

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-
44

16/12/2022 -
09:51:40

NOBRE NOBRE 5.000 R$ 24,30 R$ 121.500,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

16/12/2022 -
09:53:53

. ORTHO POUHER 5.000 R$ 52,50 R$ 262.500,00 Sim

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

19.578.887/0001-
28

16/12/2022 -
12:46:21

MASCARA HEALTH CARE 5.000 R$ 20,00 R$ 100.000,00 Sim

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

POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 90 dias

Rosilene Tonatto Spazzini 07.045.994/0001-01 90 dias

Altasmidias Comercial Ltda EPP 09.313.600/0001-84 120 dias

Up dent Importação e Exportação Comercial Ltda 20.306.488/0001-97 60 dias

ET MARQUES EIRELI - ME 08.691.632/0001-50 90 dias

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53 90 dias

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

PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI 36.761.673/0001-01 90 dias

AC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI 29.024.891/0001-06 90 dias

S S DA COSTA 16.743.945/0001-33 90 dias

ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 42.458.725/0001-78 90 dias

KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 41.836.567/0001-80 90 dias

J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-44 90 dias

B. S. ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 40.367.723/0001-48 60 dias

PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA 26.405.348/0001-52 90 dias

GENESIS CONFECCOES LTDA 41.481.994/0001-92 60 dias

Lances Enviados
0001 - AGUA SANITARIA
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 15:57:54 46,80 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

14/12/2022 - 16:03:02 45,00 (proposta) 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Válido

15/12/2022 - 13:27:26 45,10 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:00:26 45,19 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

15/12/2022 - 17:25:02 30,72 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:31:02 51,00 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:08

16/12/2022 - 09:53:53 55,00 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 11:58:38 45,19 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:30:53 35,16 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido
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16/12/2022 - 13:31:58 38,00 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

16/12/2022 - 13:33:07 35,15 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 13:36:26 30,71 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:08

16/12/2022 - 13:37:16 30,70 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:37:20 30,69 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:08

16/12/2022 - 13:37:40 30,68 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 13:37:44 30,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:37:45 30,67 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:08

16/12/2022 - 13:37:52 29,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:08

16/12/2022 - 13:38:09 29,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:40:02 28,99 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:40:14 28,97 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:08

16/12/2022 - 13:40:35 28,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:40:39 27,98 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:08

16/12/2022 - 13:40:56 25,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:41:34 24,98 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:08

16/12/2022 - 13:42:01 23,25 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:42:15 23,23 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:08

0002 - DESINFETANTE 2L
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 15:57:54 62,76 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:41:41

14/12/2022 - 16:06:04 144,00 (proposta) 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:10:09

15/12/2022 - 13:27:26 167,24 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:00:31 169,47 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 17:57:12

15/12/2022 - 17:25:02 116,45 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido
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16/12/2022 - 09:31:19 152,00 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:19

16/12/2022 - 09:53:53 195,00 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 11:59:31 169,47 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:32:06 84,72 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

16/12/2022 - 13:32:59 116,00 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:10:09

16/12/2022 - 13:33:34 84,00 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:10:09

16/12/2022 - 13:33:38 88,13 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:34:01 115,99 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 13:36:34 62,75 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:19

16/12/2022 - 13:37:05 62,74 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:10:09

16/12/2022 - 13:37:08 62,73 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:19

16/12/2022 - 13:37:30 62,60 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:41:41

16/12/2022 - 13:37:32 62,59 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:19

16/12/2022 - 13:37:35 62,72 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 17:57:12

16/12/2022 - 13:37:45 62,55 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:10:09

16/12/2022 - 13:37:51 62,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:41:41

16/12/2022 - 13:37:55 62,54 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:19

16/12/2022 - 13:38:16 61,99 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:10:09
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16/12/2022 - 13:38:42 61,98 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 17:57:12

16/12/2022 - 13:38:58 61,95 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:10:09

16/12/2022 - 13:39:24 61,80 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:41:41

16/12/2022 - 13:39:43 61,70 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:10:09

16/12/2022 - 13:39:45 61,79 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:19

16/12/2022 - 13:39:47 61,69 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:19

16/12/2022 - 13:39:58 61,65 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:10:09

16/12/2022 - 13:40:04 61,64 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:19

16/12/2022 - 13:40:30 61,62 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:10:09

16/12/2022 - 13:40:34 61,61 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:19

16/12/2022 - 13:40:43 61,55 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:10:09

16/12/2022 - 13:40:46 61,54 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:19

16/12/2022 - 13:41:01 61,52 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:10:09

16/12/2022 - 13:41:04 61,51 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:19

16/12/2022 - 13:41:40 61,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:41:41
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16/12/2022 - 13:41:41 61,49 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:10:09

16/12/2022 - 13:41:42 60,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:19

16/12/2022 - 13:42:02 60,90 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:10:09

16/12/2022 - 13:42:06 60,89 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:19

16/12/2022 - 13:42:47 60,80 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:10:09

16/12/2022 - 13:42:50 60,79 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:19

16/12/2022 - 13:43:02 60,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:41:41

16/12/2022 - 13:43:03 60,70 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:10:09

16/12/2022 - 13:43:06 59,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:19

16/12/2022 - 13:43:44 59,90 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:10:09

16/12/2022 - 13:43:48 59,89 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:19

16/12/2022 - 13:44:11 59,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:41:41

16/12/2022 - 13:44:14 58,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:19

16/12/2022 - 13:44:19 58,00 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:10:09

16/12/2022 - 13:44:56 50,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:41:41
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16/12/2022 - 13:46:50 57,00 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:10:09

16/12/2022 - 13:47:44 49,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:19

16/12/2022 - 13:48:00 49,80 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:41:41

16/12/2022 - 13:48:06 49,79 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:19

16/12/2022 - 13:48:17 44,28 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:41:41

16/12/2022 - 13:49:17 44,27 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:19

16/12/2022 - 13:49:36 44,26 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:41:41

16/12/2022 - 13:49:40 44,25 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:19

16/12/2022 - 13:49:50 44,20 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:41:41

16/12/2022 - 13:49:58 44,19 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:19

0003 - AROMATIZANTE DE AR
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 15:57:54 207,36 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

14/12/2022 - 16:06:44 144,00 (proposta) 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:08

15/12/2022 - 13:27:26 217,95 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:01:08 215,90 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:11:07

15/12/2022 - 17:25:02 172,25 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:31:36 209,40 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:30

16/12/2022 - 09:53:53 253,50 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 12:02:00 200,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:31:08 136,78 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:31:16 161,64 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido
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16/12/2022 - 13:32:15 135,55 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

16/12/2022 - 13:33:51 130,38 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:34:23 143,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 13:36:38 130,37 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:30

16/12/2022 - 13:37:31 130,36 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:08

16/12/2022 - 13:37:36 130,35 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:30

16/12/2022 - 13:37:52 130,25 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:08

16/12/2022 - 13:37:56 130,24 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:30

16/12/2022 - 13:38:23 130,23 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:08

16/12/2022 - 13:38:28 130,22 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:30

16/12/2022 - 13:38:46 130,21 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:11:07

16/12/2022 - 13:38:50 130,20 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:30

16/12/2022 - 13:39:05 130,15 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:08

16/12/2022 - 13:39:11 130,14 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:30

16/12/2022 - 13:39:25 130,10 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:08

16/12/2022 - 13:39:28 130,09 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:30

16/12/2022 - 13:39:50 130,07 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:08

16/12/2022 - 13:39:53 130,06 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:30

16/12/2022 - 13:40:06 130,02 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:08
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16/12/2022 - 13:40:13 130,01 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:30

16/12/2022 - 13:40:36 130,00 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:08

16/12/2022 - 13:40:42 129,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:30

16/12/2022 - 13:41:09 129,98 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:08

16/12/2022 - 13:41:12 129,97 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:30

16/12/2022 - 13:42:14 129,95 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:08

16/12/2022 - 13:42:18 129,94 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:30

16/12/2022 - 13:42:56 129,92 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:08

16/12/2022 - 13:42:58 129,91 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:30

16/12/2022 - 13:43:52 129,90 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:08

16/12/2022 - 13:43:55 129,89 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:30

16/12/2022 - 13:44:28 129,80 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:08

16/12/2022 - 13:45:00 129,79 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:30

16/12/2022 - 13:45:34 129,75 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:08

16/12/2022 - 13:45:36 129,74 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:30

16/12/2022 - 13:46:00 129,00 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:08

16/12/2022 - 13:46:03 128,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:30
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16/12/2022 - 13:47:01 128,80 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:08

16/12/2022 - 13:47:05 128,79 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:30

16/12/2022 - 13:47:32 128,50 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:08

16/12/2022 - 13:47:35 128,49 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:30

16/12/2022 - 13:48:07 128,00 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:08

16/12/2022 - 13:48:10 127,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:30

16/12/2022 - 13:48:33 127,00 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:08

16/12/2022 - 13:48:36 126,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:30

16/12/2022 - 13:49:01 126,00 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:08

16/12/2022 - 13:49:06 125,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:30

16/12/2022 - 13:49:56 125,00 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:08

16/12/2022 - 13:50:16 124,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:30

16/12/2022 - 13:51:40 124,50 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:08

16/12/2022 - 13:51:44 124,49 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:30

16/12/2022 - 13:52:12 124,00 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:08

16/12/2022 - 13:52:15 123,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:30

16/12/2022 - 13:52:32 123,00 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:08
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16/12/2022 - 13:52:35 122,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:30

16/12/2022 - 13:53:36 122,00 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:08

16/12/2022 - 13:53:36 155,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:53:48 121,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:30

0004 - ESCOVA DE LAVAR ROUPA
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 15:57:54 4,49 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:21

14/12/2022 - 16:08:26 5,50 (proposta) 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Válido

15/12/2022 - 09:47:55 5,00 (proposta) 07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto
Spazzini

Válido

15/12/2022 - 13:27:26 5,08 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:01:25 5,50 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:11:31

15/12/2022 - 17:25:02 4,07 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:31:49 7,90 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:41

16/12/2022 - 09:53:53 8,00 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 12:04:44 5,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:31:32 4,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:21

16/12/2022 - 13:34:13 3,10 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:34:31 3,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:21

16/12/2022 - 13:34:44 2,59 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

16/12/2022 - 13:35:02 3,99 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 13:35:51 2,57 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:21

16/12/2022 - 13:36:40 2,56 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:41

16/12/2022 - 13:37:42 2,55 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:21

16/12/2022 - 13:37:46 2,54 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:41
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16/12/2022 - 13:38:50 2,53 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:11:31

16/12/2022 - 13:38:55 2,52 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:41

16/12/2022 - 13:39:37 2,50 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:42:21

16/12/2022 - 13:39:40 2,49 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:41

0005 - ESPANADOR DE TETO
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 15:57:54 27,77 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

15/12/2022 - 13:27:26 50,10 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:01:32 50,20 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Ao analisar a composição apresentado pela empresa para
o referido item, observamos que a somatória dos valores informados no
total não é igual o valor ofertado pela empresa, e ainda mais, a nota
fiscal emitida para a comprovação dos valores foi emitida posterior ao
pedido de composição, ato claro de que a mesma foi emitida para tão
somente si justificar esse pedido, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprova o valor ofertado e
ainda mais emitiu nota fiscal somente para esse pedido. Desta forma
decidimos por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
11:49:18

15/12/2022 - 17:25:02 24,38 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:32:03 29,00 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:49

16/12/2022 - 09:53:53 75,00 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 12:05:16 45,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:31:41 24,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:34:30 20,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:34:42 19,61 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:35:10 18,50 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:35:22 36,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 13:36:44 18,49 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:49

16/12/2022 - 13:37:38 18,48 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:37:40 18,47 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:49

16/12/2022 - 13:37:51 18,45 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:37:58 18,44 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:49
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16/12/2022 - 13:38:53 18,43 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Ao analisar a composição apresentado pela empresa para
o referido item, observamos que a somatória dos valores informados no
total não é igual o valor ofertado pela empresa, e ainda mais, a nota
fiscal emitida para a comprovação dos valores foi emitida posterior ao
pedido de composição, ato claro de que a mesma foi emitida para tão
somente si justificar esse pedido, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprova o valor ofertado e
ainda mais emitiu nota fiscal somente para esse pedido. Desta forma
decidimos por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
11:49:18

16/12/2022 - 13:39:00 18,42 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:04:49

0006 - ESPONJA LÃ DE AÇO
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 15:57:54 3,41 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:49:47

14/12/2022 - 16:09:12 4,50 (proposta) 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Válido

15/12/2022 - 13:27:26 5,57 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 16:04:01

15/12/2022 - 14:01:53 6,14 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:11:57

15/12/2022 - 17:25:02 17,19 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:32:20 2,75 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:05:04

16/12/2022 - 09:53:53 7,00 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 12:06:01 5,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:31:38 13,01 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:31:51 2,70 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:49:47

16/12/2022 - 13:33:01 2,40 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 16:04:01

16/12/2022 - 13:33:52 2,31 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:49:47

16/12/2022 - 13:35:39 3,40 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 13:36:49 2,30 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:05:04

16/12/2022 - 13:38:03 2,29 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:49:47

16/12/2022 - 13:38:04 2,28 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:05:04
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16/12/2022 - 13:38:58 2,27 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:11:57

16/12/2022 - 13:39:06 2,26 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:05:04

16/12/2022 - 13:39:57 2,25 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:49:47

16/12/2022 - 13:40:00 2,24 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:05:04

16/12/2022 - 13:41:58 2,23 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:49:47

16/12/2022 - 13:42:00 2,22 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:05:04

16/12/2022 - 13:43:13 2,21 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:49:47

16/12/2022 - 13:43:16 2,20 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:05:04

0007 - PAPEL HIGIÊNICO - 1
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 15:57:54 154,65 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

14/12/2022 - 16:09:46 140,00 (proposta) 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Válido

15/12/2022 - 13:27:26 56,29 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:02:13 57,57 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:32:42 75,20 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:05:15

16/12/2022 - 09:53:53 85,00 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 12:08:44 50,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:32:00 104,40 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:33:34 48,00 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

16/12/2022 - 13:36:00 47,50 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 13:36:21 47,00 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

16/12/2022 - 13:36:29 46,90 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 13:36:41 46,00 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

16/12/2022 - 13:37:11 45,90 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 13:37:16 45,89 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:05:15

16/12/2022 - 13:37:32 45,00 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido
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16/12/2022 - 13:37:38 44,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:05:15

16/12/2022 - 13:38:16 45,88 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:38:16 45,80 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:38:25 44,98 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:38:30 44,97 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:05:15

16/12/2022 - 13:38:46 44,00 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

16/12/2022 - 13:38:56 43,99 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:39:02 43,98 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:39:05 43,00 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

16/12/2022 - 13:39:09 43,97 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:05:15

16/12/2022 - 13:39:16 42,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:05:15

16/12/2022 - 13:39:22 42,00 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

16/12/2022 - 13:39:24 41,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:05:15

16/12/2022 - 13:39:46 40,00 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

16/12/2022 - 13:39:58 39,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:05:15

0008 - SACO PLÁSTICO
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 15:57:54 3,50 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 0,08, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 19:57:35

14/12/2022 - 16:10:16 5,00 (proposta) 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:18

15/12/2022 - 13:27:26 6,85 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:02:30 7,20 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

15/12/2022 - 14:49:42 4,20 (proposta) 41.836.567/0001-80 - KANIA
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

15/12/2022 - 17:25:02 2,77 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:32:56 2,70 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:12:12

16/12/2022 - 09:53:53 15,00 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido
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16/12/2022 - 12:10:12 7,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:32:10 2,60 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 0,08, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 19:57:35

16/12/2022 - 13:32:19 2,10 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:32:44 2,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 0,08, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 19:57:35

16/12/2022 - 13:33:46 2,54 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

16/12/2022 - 13:36:22 4,99 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 13:37:20 1,99 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:18

16/12/2022 - 13:37:24 1,98 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:12:12

16/12/2022 - 13:37:58 1,97 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:18

16/12/2022 - 13:38:03 1,96 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:12:12

16/12/2022 - 13:38:19 1,94 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 0,08, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 19:57:35

16/12/2022 - 13:38:22 1,93 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:12:12

16/12/2022 - 13:38:31 1,92 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:18

16/12/2022 - 13:38:38 1,91 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:12:12

16/12/2022 - 13:38:50 1,90 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:18

16/12/2022 - 13:40:06 1,80 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 0,08, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 19:57:35

16/12/2022 - 13:40:07 1,89 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:12:12
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16/12/2022 - 13:40:20 1,79 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:18

16/12/2022 - 13:41:20 1,78 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:12:12

16/12/2022 - 13:42:23 1,77 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:18

16/12/2022 - 13:42:26 1,76 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:12:12

16/12/2022 - 13:43:15 1,75 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:18

16/12/2022 - 13:43:20 1,74 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:12:12

16/12/2022 - 13:43:21 1,70 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 0,08, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 19:57:35

16/12/2022 - 13:43:24 1,69 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:12:12

16/12/2022 - 13:43:36 1,68 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:18

16/12/2022 - 13:43:40 1,67 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:12:12

16/12/2022 - 13:44:12 1,65 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:18

16/12/2022 - 13:44:32 1,50 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 0,08, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 19:57:35

16/12/2022 - 13:44:43 1,49 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:18

16/12/2022 - 13:44:52 1,64 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:12:12

16/12/2022 - 13:45:12 1,13 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 0,08, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 19:57:35

0009 - SODA CAÚSTICA
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Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 15:57:54 11,12 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 4,78, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 19:58:00

15/12/2022 - 13:27:26 18,78 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:02:47 19,55 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:12:37

16/12/2022 - 09:33:14 18,40 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:34

16/12/2022 - 09:53:53 25,00 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 12:11:33 18,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:34:01 15,53 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

16/12/2022 - 13:36:44 15,50 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 13:37:27 11,11 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:34

16/12/2022 - 13:38:27 11,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 4,78, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 19:58:00

16/12/2022 - 13:38:36 10,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:34

16/12/2022 - 13:39:13 10,98 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:12:37

16/12/2022 - 13:39:19 10,97 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:34

16/12/2022 - 13:40:13 10,90 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 4,78, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 19:58:00

16/12/2022 - 13:40:18 10,89 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:34

16/12/2022 - 13:42:09 10,80 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 4,78, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 19:58:00

16/12/2022 - 13:42:13 10,79 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:34
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16/12/2022 - 13:43:29 10,70 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 4,78, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 19:58:00

16/12/2022 - 13:43:32 10,69 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:34

16/12/2022 - 13:44:38 10,60 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 4,78, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 19:58:00

16/12/2022 - 13:45:03 10,59 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:34

16/12/2022 - 13:45:32 10,50 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 4,78, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 19:58:00

16/12/2022 - 13:45:34 10,49 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:34

16/12/2022 - 13:45:59 10,40 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 4,78, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 19:58:00

16/12/2022 - 13:46:04 10,39 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:34

16/12/2022 - 13:46:17 10,30 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 4,78, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 19:58:00

16/12/2022 - 13:46:20 10,29 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:34

16/12/2022 - 13:46:33 10,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 4,78, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 19:58:00

16/12/2022 - 13:47:56 9,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:34

16/12/2022 - 13:48:05 9,98 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 4,78, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 19:58:00
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16/12/2022 - 13:48:08 9,97 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:34

16/12/2022 - 13:48:25 8,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 4,78, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 19:58:00

0010 - LIMPA - VIDRO
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 15:57:54 69,12 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:44

14/12/2022 - 16:11:04 54,00 (proposta) 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:13:35

15/12/2022 - 13:27:26 153,69 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 16:04:13

15/12/2022 - 14:03:05 154,37 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 17:58:26

15/12/2022 - 17:25:02 73,13 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 13:07:32

16/12/2022 - 09:33:45 91,20 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:01

16/12/2022 - 09:53:53 190,00 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 12:13:06 140,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:32:22 53,90 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:44

16/12/2022 - 13:32:47 55,35 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 13:07:32

16/12/2022 - 13:34:16 70,60 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 16:04:13

16/12/2022 - 13:37:04 139,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 13:37:14 53,89 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:13:35

16/12/2022 - 13:37:30 53,88 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:01
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16/12/2022 - 13:38:05 53,87 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:13:35

16/12/2022 - 13:38:08 53,86 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:01

16/12/2022 - 13:38:36 53,80 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:44

16/12/2022 - 13:38:38 53,85 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:13:35

16/12/2022 - 13:38:45 53,75 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:13:35

16/12/2022 - 13:38:46 53,79 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:01

16/12/2022 - 13:38:52 53,74 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:01

16/12/2022 - 13:39:18 53,72 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:13:35

16/12/2022 - 13:39:19 53,73 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 17:58:26

16/12/2022 - 13:39:23 53,71 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:01

16/12/2022 - 13:39:35 53,70 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:13:35

16/12/2022 - 13:39:38 53,69 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:01

16/12/2022 - 13:40:14 53,60 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:13:35

16/12/2022 - 13:40:20 53,59 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:01

16/12/2022 - 13:40:32 53,50 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:44
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16/12/2022 - 13:40:36 53,49 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:01

16/12/2022 - 13:40:51 53,40 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:13:35

16/12/2022 - 13:40:56 53,39 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:01

16/12/2022 - 13:41:19 53,35 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:13:35

16/12/2022 - 13:41:24 53,34 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:01

16/12/2022 - 13:42:24 53,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:44

16/12/2022 - 13:42:29 52,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:01

16/12/2022 - 13:42:30 53,32 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:13:35

16/12/2022 - 13:42:37 52,97 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:13:35

16/12/2022 - 13:42:40 52,96 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:01

16/12/2022 - 13:43:23 52,94 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:13:35

16/12/2022 - 13:43:29 52,93 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:01

16/12/2022 - 13:43:37 52,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:44

16/12/2022 - 13:43:43 51,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:01

16/12/2022 - 13:44:06 51,90 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:13:35
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16/12/2022 - 13:44:10 51,89 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:01

16/12/2022 - 13:44:35 51,80 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:13:35

16/12/2022 - 13:44:46 51,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:44

16/12/2022 - 13:45:05 50,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:01

16/12/2022 - 13:45:21 50,90 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:13:35

16/12/2022 - 13:45:24 50,89 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:01

16/12/2022 - 13:45:47 50,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:44

16/12/2022 - 13:46:15 48,00 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:13:35

16/12/2022 - 13:46:27 47,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:44

16/12/2022 - 13:48:00 46,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:01

16/12/2022 - 13:48:11 46,80 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:44

16/12/2022 - 13:48:14 46,79 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:01

16/12/2022 - 13:48:40 46,70 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:44

16/12/2022 - 13:48:42 46,69 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:01

16/12/2022 - 13:49:03 46,65 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:44

16/12/2022 - 13:49:10 46,64 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:01
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16/12/2022 - 13:49:24 46,60 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:44

16/12/2022 - 13:49:30 46,59 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:01

16/12/2022 - 13:49:45 46,55 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:44

16/12/2022 - 13:50:00 46,54 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:01

16/12/2022 - 13:51:16 46,53 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:44

16/12/2022 - 13:51:28 46,52 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:01

16/12/2022 - 13:51:51 46,50 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:44

16/12/2022 - 13:52:11 46,49 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:01

16/12/2022 - 13:52:34 46,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:44

16/12/2022 - 13:52:38 45,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:01

16/12/2022 - 13:52:51 44,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:44

16/12/2022 - 13:53:31 43,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:01

16/12/2022 - 13:53:42 43,56 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:44

16/12/2022 - 13:53:50 43,55 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:01

16/12/2022 - 13:54:09 43,54 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:44

16/12/2022 - 13:54:13 43,53 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:01

16/12/2022 - 13:54:32 43,52 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:50:44
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16/12/2022 - 13:54:34 43,51 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:01

0011 - ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 15:57:54 0,92 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 0,48, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 19:58:22

14/12/2022 - 16:11:50 2,50 (proposta) 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Válido

15/12/2022 - 13:27:26 1,64 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:03:33 1,78 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

15/12/2022 - 14:49:41 1,65 (proposta) 41.836.567/0001-80 - KANIA
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

15/12/2022 - 17:25:02 0,95 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:15:52

16/12/2022 - 09:38:12 1,20 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:51:40

16/12/2022 - 09:53:53 2,99 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 12:16:27 1,60 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:57:00 0,91 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:51:40

16/12/2022 - 13:57:20 0,85 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

16/12/2022 - 13:58:36 0,72 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:15:52

16/12/2022 - 13:59:17 0,70 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 0,48, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 19:58:22

16/12/2022 - 13:59:25 1,00 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:00:40 0,69 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:51:40

16/12/2022 - 14:01:34 1,19 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 14:01:46 1,50 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Válido

16/12/2022 - 14:04:34 0,59 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 0,48, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 19:58:22
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0012 - INSETICIDA
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 15:57:54 15,59 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 5,99, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 19:58:45

14/12/2022 - 16:12:47 12,00 (proposta) 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Válido

15/12/2022 - 13:27:26 16,50 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:03:48 16,99 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

15/12/2022 - 17:25:02 11,65 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:38:24 15,10 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:53:53 20,97 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 12:19:51 15,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:57:03 11,64 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:57:27 12,57 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

16/12/2022 - 13:59:02 10,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:59:26 11,69 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 5,99, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 19:58:45

16/12/2022 - 13:59:32 11,00 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:01:47 11,60 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 14:02:09 10,99 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Válido

16/12/2022 - 14:03:00 9,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:04:47 9,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 5,99, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 19:58:45

16/12/2022 - 14:04:59 9,50 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:05:08 8,82 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:06:50 8,80 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 5,99, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 19:58:45

0013 - DETERGENTE LIQUIDO
Data Valor CNPJ Situação
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14/12/2022 - 15:57:54 34,44 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 15,50, frete 2%, imposto 10,27% e
outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e
dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são
iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a
empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no
art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por
considera-la inexequível. 16/12/2022 19:59:11

14/12/2022 - 16:17:53 36,00 (proposta) 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:18:23

15/12/2022 - 13:27:26 59,67 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:03:56 61,33 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

15/12/2022 - 17:25:02 61,75 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:38:36 35,40 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:53:35

16/12/2022 - 09:53:53 75,00 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 12:21:38 50,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:57:06 34,43 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:53:35

16/12/2022 - 13:59:34 34,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 15,50, frete 2%, imposto 10,27% e
outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e
dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são
iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a
empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no
art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por
considera-la inexequível. 16/12/2022 19:59:11

16/12/2022 - 13:59:40 33,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:53:35

16/12/2022 - 13:59:56 49,99 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:00:40 46,74 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:02:04 45,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 14:04:55 33,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 15,50, frete 2%, imposto 10,27% e
outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e
dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são
iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a
empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no
art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por
considera-la inexequível. 16/12/2022 19:59:11

16/12/2022 - 14:05:04 32,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:53:35

16/12/2022 - 14:06:29 32,90 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:18:23

16/12/2022 - 14:06:32 32,89 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:53:35
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16/12/2022 - 14:06:57 32,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 15,50, frete 2%, imposto 10,27% e
outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e
dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são
iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a
empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no
art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por
considera-la inexequível. 16/12/2022 19:59:11

16/12/2022 - 14:07:01 31,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:53:35

16/12/2022 - 14:07:01 32,50 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:18:23

16/12/2022 - 14:07:20 31,90 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:18:23

16/12/2022 - 14:07:24 31,89 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:53:35

16/12/2022 - 14:07:34 31,87 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:18:23

16/12/2022 - 14:07:36 31,86 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:53:35

16/12/2022 - 14:07:58 31,85 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:18:23

16/12/2022 - 14:08:01 31,84 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:53:35

16/12/2022 - 14:09:23 31,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 15,50, frete 2%, imposto 10,27% e
outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e
dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são
iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a
empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no
art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por
considera-la inexequível. 16/12/2022 19:59:11

16/12/2022 - 14:09:27 30,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:53:35

16/12/2022 - 14:09:28 31,82 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:18:23

16/12/2022 - 14:09:58 30,50 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:18:23

16/12/2022 - 14:10:03 30,49 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:53:35
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16/12/2022 - 14:10:28 30,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 15,50, frete 2%, imposto 10,27% e
outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e
dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são
iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a
empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no
art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por
considera-la inexequível. 16/12/2022 19:59:11

16/12/2022 - 14:10:29 30,45 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:18:23

16/12/2022 - 14:10:34 29,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:53:35

16/12/2022 - 14:11:21 29,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 15,50, frete 2%, imposto 10,27% e
outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e
dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são
iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a
empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no
art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por
considera-la inexequível. 16/12/2022 19:59:11

16/12/2022 - 14:11:24 28,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:53:35

16/12/2022 - 14:12:11 28,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 15,50, frete 2%, imposto 10,27% e
outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e
dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são
iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a
empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no
art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por
considera-la inexequível. 16/12/2022 19:59:11

16/12/2022 - 14:12:15 27,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:53:35

16/12/2022 - 14:12:29 27,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 15,50, frete 2%, imposto 10,27% e
outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e
dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são
iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a
empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no
art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por
considera-la inexequível. 16/12/2022 19:59:11

16/12/2022 - 14:12:33 26,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:53:35

16/12/2022 - 14:12:59 19,80 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 15,50, frete 2%, imposto 10,27% e
outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e
dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são
iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a
empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no
art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por
considera-la inexequível. 16/12/2022 19:59:11

0014 - VASSOURA P/ VASO SANITARIO 20CM
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 15:57:54 9,46 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:18:52

14/12/2022 - 16:20:51 5,50 (proposta) 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:53:45

15/12/2022 - 09:48:24 10,00 (proposta) 07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto
Spazzini

Válido

15/12/2022 - 13:27:26 25,28 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido
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15/12/2022 - 14:04:13 26,56 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

15/12/2022 - 17:25:02 10,57 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:38:48 19,00 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:25

16/12/2022 - 09:53:53 32,00 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 12:22:39 25,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:57:08 5,49 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:06:25

16/12/2022 - 13:59:44 6,39 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:18:52

16/12/2022 - 14:00:18 9,99 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:00:46 8,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:02:17 18,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 14:05:12 6,05 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:18:52

0015 - LIMPA ALUMÍNIO
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 15:57:54 39,72 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 15,87, frete 2%, imposto 10,27% e
outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e
dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são
iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a
empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no
art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por
considera-la inexequível. 16/12/2022 19:59:36

14/12/2022 - 16:21:31 42,00 (proposta) 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:19:07

15/12/2022 - 13:27:26 52,86 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:04:32 55,30 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

15/12/2022 - 17:25:02 66,63 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:39:05 45,00 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:53:55

16/12/2022 - 09:53:53 75,00 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 12:24:14 50,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:57:11 39,71 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:53:55

16/12/2022 - 14:00:40 49,99 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:00:59 50,43 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido
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16/12/2022 - 14:02:28 39,50 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:02:30 39,49 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:53:55

16/12/2022 - 14:02:37 39,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 14:02:40 38,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:53:55

16/12/2022 - 14:02:57 38,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 14:03:04 37,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:53:55

16/12/2022 - 14:04:20 37,98 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:04:27 37,97 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:53:55

16/12/2022 - 14:05:26 37,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 15,87, frete 2%, imposto 10,27% e
outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e
dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são
iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a
empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no
art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por
considera-la inexequível. 16/12/2022 19:59:36

16/12/2022 - 14:05:34 36,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:53:55

16/12/2022 - 14:06:03 36,98 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:06:04 36,97 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:53:55

16/12/2022 - 14:06:34 36,90 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 14:06:36 36,89 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:53:55

16/12/2022 - 14:06:39 36,00 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:19:07

16/12/2022 - 14:06:46 35,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:53:55

16/12/2022 - 14:07:05 30,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 14:07:08 35,98 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:07:11 35,50 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:19:07
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16/12/2022 - 14:07:27 29,99 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:19:07

16/12/2022 - 14:09:03 29,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 15,87, frete 2%, imposto 10,27% e
outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e
dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são
iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a
empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no
art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por
considera-la inexequível. 16/12/2022 19:59:36

16/12/2022 - 14:10:07 28,99 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 14:10:23 28,98 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:19:07

16/12/2022 - 14:10:32 28,90 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 15,87, frete 2%, imposto 10,27% e
outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e
dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são
iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a
empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no
art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por
considera-la inexequível. 16/12/2022 19:59:36

16/12/2022 - 14:12:20 28,89 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:53:55

16/12/2022 - 14:12:50 21,84 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 15,87, frete 2%, imposto 10,27% e
outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e
dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são
iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a
empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no
art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por
considera-la inexequível. 16/12/2022 19:59:36

0016 - LUVA LATEX - (G)
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 15:57:54 7,70 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

14/12/2022 - 16:28:30 6,00 (proposta) 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Válido

15/12/2022 - 09:48:46 6,00 (proposta) 07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto
Spazzini

Válido

15/12/2022 - 13:27:26 6,31 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:04:48 6,90 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

15/12/2022 - 14:49:42 4,50 (proposta) 41.836.567/0001-80 - KANIA
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

15/12/2022 - 17:25:02 2,76 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

15/12/2022 - 17:28:02 3,17 (proposta) 40.367.723/0001-48 - B. S. ARTIGOS
DO VESTUARIO LTDA

Válido

16/12/2022 - 09:39:19 5,10 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:53:53 8,00 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 12:26:27 6,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:57:52 3,06 40.367.723/0001-48 - B. S. ARTIGOS
DO VESTUARIO LTDA

Válido

16/12/2022 - 13:58:19 5,65 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

16/12/2022 - 14:01:30 4,49 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido
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16/12/2022 - 14:02:54 4,48 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 14:03:12 3,50 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Válido

16/12/2022 - 14:05:35 3,37 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

0017 - LUVA LATEX - (M)
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 15:57:54 7,70 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

14/12/2022 - 16:29:47 6,00 (proposta) 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Válido

15/12/2022 - 09:48:57 6,00 (proposta) 07.045.994/0001-01 - Rosilene Tonatto
Spazzini

Válido

15/12/2022 - 13:27:26 6,43 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:04:53 6,85 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

15/12/2022 - 14:49:42 4,50 (proposta) 41.836.567/0001-80 - KANIA
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

15/12/2022 - 17:25:02 2,76 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

15/12/2022 - 17:28:02 3,17 (proposta) 40.367.723/0001-48 - B. S. ARTIGOS
DO VESTUARIO LTDA

Válido

16/12/2022 - 09:39:35 5,10 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:53:53 8,00 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 12:26:55 6,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:57:52 3,06 40.367.723/0001-48 - B. S. ARTIGOS
DO VESTUARIO LTDA

Válido

16/12/2022 - 13:58:24 5,65 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

16/12/2022 - 14:01:30 4,49 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:03:11 4,48 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 14:03:19 3,50 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Válido

16/12/2022 - 14:05:39 3,37 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

0018 - PANO DE CHÃO - 1
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 15:57:54 7,14 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

14/12/2022 - 16:30:24 7,00 (proposta) 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Válido

15/12/2022 - 13:27:26 5,33 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:05:17 5,66 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

15/12/2022 - 14:49:43 12,00 (proposta) 41.836.567/0001-80 - KANIA
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

15/12/2022 - 17:25:02 6,02 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:39:49 4,40 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:54:15
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16/12/2022 - 09:53:53 8,34 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:16:59

16/12/2022 - 12:28:39 5,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:58:34 3,81 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

16/12/2022 - 14:00:54 3,80 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:54:15

16/12/2022 - 14:01:14 4,56 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:03:25 4,99 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:03:26 3,73 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:16:59

16/12/2022 - 14:03:30 3,72 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:54:15

16/12/2022 - 14:05:52 4,51 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:06:47 3,71 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:16:59

16/12/2022 - 14:06:53 3,70 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:54:15

16/12/2022 - 14:07:15 3,69 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:16:59

16/12/2022 - 14:07:19 3,68 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:54:15

16/12/2022 - 14:08:38 3,67 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:16:59

16/12/2022 - 14:08:41 3,66 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:54:15

16/12/2022 - 14:10:19 3,65 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:16:59

16/12/2022 - 14:10:23 3,64 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:54:15
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16/12/2022 - 14:11:40 3,63 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:16:59

16/12/2022 - 14:11:43 3,62 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:54:15

16/12/2022 - 14:12:31 3,60 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:16:59

16/12/2022 - 14:12:35 3,59 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:54:15

16/12/2022 - 14:13:07 3,58 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:16:59

16/12/2022 - 14:13:11 3,57 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:54:15

16/12/2022 - 14:14:20 3,55 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:16:59

16/12/2022 - 14:14:24 3,54 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:54:15

16/12/2022 - 14:15:48 3,53 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:16:59

16/12/2022 - 14:15:50 3,52 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:54:15

16/12/2022 - 14:16:16 3,51 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:16:59

16/12/2022 - 14:16:20 3,50 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:54:15

16/12/2022 - 14:16:59 3,49 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:16:59

0019 - RODO DE LIMPEZA CHÃO
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 15:57:54 8,33 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:19:40
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14/12/2022 - 16:31:06 25,00 (proposta) 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Válido

15/12/2022 - 13:27:26 10,16 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:05:45 11,18 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 17:58:57

15/12/2022 - 17:25:02 19,50 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:40:05 19,00 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 13:08:31

16/12/2022 - 09:53:53 20,00 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:17:21

16/12/2022 - 12:29:45 10,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:54:27

16/12/2022 - 14:00:58 8,32 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 13:08:31

16/12/2022 - 14:01:25 14,76 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:02:42 8,30 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:54:27

16/12/2022 - 14:02:50 8,29 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 13:08:31

16/12/2022 - 14:03:36 8,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:17:21

16/12/2022 - 14:03:46 12,00 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Válido

16/12/2022 - 14:03:52 7,99 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 17:58:57

16/12/2022 - 14:04:29 7,98 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:54:27

16/12/2022 - 14:06:10 7,90 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:19:40

16/12/2022 - 14:06:53 7,80 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:17:21

16/12/2022 - 14:06:59 7,79 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:54:27
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16/12/2022 - 14:07:20 7,10 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:17:21

16/12/2022 - 14:07:20 7,70 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:19:40

16/12/2022 - 14:08:38 7,09 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:54:27

16/12/2022 - 14:09:39 5,29 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem
nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada
que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:19:40

16/12/2022 - 14:09:52 5,28 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:54:27

16/12/2022 - 14:10:24 5,27 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:17:21

0020 - SABÃO EM BARRAS
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 15:57:54 3,14 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 1,70, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 19:59:59

14/12/2022 - 17:12:57 13,00 (proposta) 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 18:13:49

15/12/2022 - 13:27:26 7,76 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 16:04:34

15/12/2022 - 14:05:59 7,35 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por
desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 20:15:44

16/12/2022 - 09:40:19 13,75 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:54:39

16/12/2022 - 09:53:53 9,00 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 12:30:12 7,50 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:58:45 4,24 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 16:04:34

16/12/2022 - 14:02:56 3,13 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 11:54:39

16/12/2022 - 14:03:52 7,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido
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16/12/2022 - 14:04:08 5,00 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 18:13:49

16/12/2022 - 14:04:09 6,99 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por
desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 20:15:44

16/12/2022 - 14:06:18 3,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 1,70, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 19:59:59

0021 - SABÃO EM PÓ 500g
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 15:57:54 4,70 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

14/12/2022 - 17:16:15 4,50 (proposta) 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Válido

15/12/2022 - 13:27:26 5,96 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:06:33 5,48 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

15/12/2022 - 17:25:02 2,58 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:42:13 9,00 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:53:53 7,00 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 12:31:04 6,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:59:31 2,40 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

16/12/2022 - 14:01:18 2,39 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:01:36 1,95 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:04:07 4,49 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 14:04:52 2,57 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:06:33 2,07 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

0022 - VASSOURA
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 15:57:54 13,62 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

14/12/2022 - 17:18:52 27,00 (proposta) 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Válido

15/12/2022 - 13:27:26 9,13 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:06:47 9,25 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Ao analisar a composição de preço apresentada pela
empresa observamos que a mesma emitiu Nota Fiscal para comprovar
os valores posterior ao pedido de composição, uma tentativa de
justificar o valor ofertado na fase de lance, esta equipe de apoio
entende que a comprovação dos valores devem ser feitas com
apresentação de notas fiscais emitidas anteriores ao certame e não
posterior ao pedido de composição, uma vez que a emissão posterior
permite ao representante colocar o valor com base na composição e
assim manipulando os valores, esta equipe de apoio entende que a
empresa usando desse artificio não comprova o valor ofertado, sendo
assim, com base no art. 48, II da 8.666 decidimos pela desclassificação
da proposta da empresa e que os altos sejam encaminhados ao jurídico
para análise e verificação do acontecido. 19/12/2022 12:06:00

15/12/2022 - 17:25:02 13,00 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido
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16/12/2022 - 09:42:26 19,00 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 17:59:20

16/12/2022 - 09:53:53 15,00 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, apresentou apenas uma proposta com os itens até então
que possuem a melhor proposta, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:22:10

16/12/2022 - 12:31:40 9,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A composição de preço apresentado pela empresa não
apresenta dados completos, apenas informa custo e imposto, não
detalha dados básicos como lucro, frete e outros custos, além disso a
somatória de alguns dos itens apresentados estão em divergência com
o item 023 e o item 32, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro
entende que a composição de preço não comprova a exequibilidade do
preço ofertado, sendo assim, com base no art. 48, II da Lei 8.666
decidimos pela desclassificação da proposta ofertada pela empresa.
16/12/2022 19:30:55

16/12/2022 - 13:59:37 8,47 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

16/12/2022 - 14:01:44 8,46 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 17:59:20

16/12/2022 - 14:01:47 9,84 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:03:29 8,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A composição de preço apresentado pela empresa não
apresenta dados completos, apenas informa custo e imposto, não
detalha dados básicos como lucro, frete e outros custos, além disso a
somatória de alguns dos itens apresentados estão em divergência com
o item 023 e o item 32, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro
entende que a composição de preço não comprova a exequibilidade do
preço ofertado, sendo assim, com base no art. 48, II da Lei 8.666
decidimos pela desclassificação da proposta ofertada pela empresa.
16/12/2022 19:30:55

16/12/2022 - 14:04:17 7,50 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, apresentou apenas uma proposta com os itens até então
que possuem a melhor proposta, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:22:10

16/12/2022 - 14:05:02 7,49 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Ao analisar a composição de preço apresentada pela
empresa observamos que a mesma emitiu Nota Fiscal para comprovar
os valores posterior ao pedido de composição, uma tentativa de
justificar o valor ofertado na fase de lance, esta equipe de apoio
entende que a comprovação dos valores devem ser feitas com
apresentação de notas fiscais emitidas anteriores ao certame e não
posterior ao pedido de composição, uma vez que a emissão posterior
permite ao representante colocar o valor com base na composição e
assim manipulando os valores, esta equipe de apoio entende que a
empresa usando desse artificio não comprova o valor ofertado, sendo
assim, com base no art. 48, II da 8.666 decidimos pela desclassificação
da proposta da empresa e que os altos sejam encaminhados ao jurídico
para análise e verificação do acontecido. 19/12/2022 12:06:00

16/12/2022 - 14:06:14 7,48 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A composição de preço apresentado pela empresa não
apresenta dados completos, apenas informa custo e imposto, não
detalha dados básicos como lucro, frete e outros custos, além disso a
somatória de alguns dos itens apresentados estão em divergência com
o item 023 e o item 32, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro
entende que a composição de preço não comprova a exequibilidade do
preço ofertado, sendo assim, com base no art. 48, II da Lei 8.666
decidimos pela desclassificação da proposta ofertada pela empresa.
16/12/2022 19:30:55

16/12/2022 - 14:07:31 9,52 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

0023 - AVENTAL
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 15:57:54 8,81 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Na diligência apresentada a empresa informa que o custo
do avental seria de R$ 1,71, porém na Nota Fiscal nº 0770 apresentada
no item 07 da mesma mostra o valor unitário do produto a R$ 20,50
totalmente divergente do valor informado pela empresa na composição
apresentada. Sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem
que a empresa não comprova a exequibilidade da proposta
apresentada e com base no art. 48, II da Lei 8666 decide pela
desclassificação da mesma. 19/12/2022 18:03:51

15/12/2022 - 13:27:26 18,96 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 16:04:53
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15/12/2022 - 14:07:05 18,88 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Ao analisar a composição de preço apresentada pela
empresa observamos que a mesma emitiu Nota Fiscal para comprovar
os valores posterior ao pedido de composição, uma tentativa de
justificar o valor ofertado na fase de lance, esta equipe de apoio
entende que a comprovação dos valores devem ser feitas com
apresentação de notas fiscais emitidas anteriores ao certame e não
posterior ao pedido de composição, uma vez que a emissão posterior
permite ao representante colocar o valor com base na composição e
assim manipulando os valores, esta equipe de apoio entende que a
empresa usando desse artificio não comprova o valor ofertado, sendo
assim, com base no art. 48, II da 8.666 decidimos pela desclassificação
da proposta da empresa e que os altos sejam encaminhados ao jurídico
para análise e verificação do acontecido. 19/12/2022 12:06:34

15/12/2022 - 17:25:02 12,21 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 13:14:27

16/12/2022 - 09:42:55 69,00 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:22:48

16/12/2022 - 09:53:53 25,00 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 12:32:58 18,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A composição de preço apresentado pela empresa não
apresenta dados completos, apenas informa custo e imposto, não
detalha dados básicos como lucro, frete e outros custos, além disso a
somatória de alguns dos itens apresentados estão em divergência com
o item 023 e o item 32, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro
entende que a composição de preço não comprova a exequibilidade do
preço ofertado, sendo assim, com base no art. 48, II da Lei 8.666
decidimos pela desclassificação da proposta ofertada pela empresa.
16/12/2022 19:31:11

16/12/2022 - 13:59:42 9,18 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 16:04:53

16/12/2022 - 14:02:04 9,12 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 13:14:27

16/12/2022 - 14:02:47 8,80 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:22:48

16/12/2022 - 14:03:34 8,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A composição de preço apresentado pela empresa não
apresenta dados completos, apenas informa custo e imposto, não
detalha dados básicos como lucro, frete e outros custos, além disso a
somatória de alguns dos itens apresentados estão em divergência com
o item 023 e o item 32, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro
entende que a composição de preço não comprova a exequibilidade do
preço ofertado, sendo assim, com base no art. 48, II da Lei 8.666
decidimos pela desclassificação da proposta ofertada pela empresa.
16/12/2022 19:31:11

16/12/2022 - 14:04:34 17,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 14:05:22 7,99 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Ao analisar a composição de preço apresentada pela
empresa observamos que a mesma emitiu Nota Fiscal para comprovar
os valores posterior ao pedido de composição, uma tentativa de
justificar o valor ofertado na fase de lance, esta equipe de apoio
entende que a comprovação dos valores devem ser feitas com
apresentação de notas fiscais emitidas anteriores ao certame e não
posterior ao pedido de composição, uma vez que a emissão posterior
permite ao representante colocar o valor com base na composição e
assim manipulando os valores, esta equipe de apoio entende que a
empresa usando desse artificio não comprova o valor ofertado, sendo
assim, com base no art. 48, II da 8.666 decidimos pela desclassificação
da proposta da empresa e que os altos sejam encaminhados ao jurídico
para análise e verificação do acontecido. 19/12/2022 12:06:34

16/12/2022 - 14:06:19 7,98 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A composição de preço apresentado pela empresa não
apresenta dados completos, apenas informa custo e imposto, não
detalha dados básicos como lucro, frete e outros custos, além disso a
somatória de alguns dos itens apresentados estão em divergência com
o item 023 e o item 32, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro
entende que a composição de preço não comprova a exequibilidade do
preço ofertado, sendo assim, com base no art. 48, II da Lei 8.666
decidimos pela desclassificação da proposta ofertada pela empresa.
16/12/2022 19:31:11

0024 - SACO DE FARROUPILHA 60 QUILOS
Data Valor CNPJ Situação

15/12/2022 - 13:27:26 5,25 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:07:20 5,50 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido
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16/12/2022 - 09:53:53 10,00 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:17:45

16/12/2022 - 12:33:31 5,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:07:10

16/12/2022 - 14:01:06 4,00 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

16/12/2022 - 14:03:40 3,99 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:07:10

16/12/2022 - 14:05:00 3,90 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:17:45

16/12/2022 - 14:05:48 4,99 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:06:28 3,89 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:07:10

16/12/2022 - 14:07:40 3,65 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:17:45

16/12/2022 - 14:08:21 3,64 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:07:10

16/12/2022 - 14:08:58 3,63 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:17:45

16/12/2022 - 14:09:34 3,62 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:07:10

16/12/2022 - 14:10:41 3,61 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:17:45

16/12/2022 - 14:11:03 3,60 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:07:10

16/12/2022 - 14:11:54 3,59 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:17:45

16/12/2022 - 14:12:27 3,58 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:07:10

16/12/2022 - 14:13:21 3,55 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:17:45
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16/12/2022 - 14:13:36 3,54 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:07:10

16/12/2022 - 14:14:33 3,50 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:17:45

0025 - PÁ
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 15:57:54 10,65 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:07:48

15/12/2022 - 13:27:26 15,82 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:07:47 14,88 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 13:18:28

15/12/2022 - 17:25:02 46,36 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:43:23 40,00 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 18:05:14

16/12/2022 - 09:53:53 27,87 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, apresentou apenas uma proposta com os itens até então
que possuem a melhor proposta, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:23:28

16/12/2022 - 12:34:58 15,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A composição de preço apresentado pela empresa não
apresenta dados completos, apenas informa custo e imposto, não
detalha dados básicos como lucro, frete e outros custos, além disso a
somatória de alguns dos itens apresentados estão em divergência com
o item 023 e o item 32, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro
entende que a composição de preço não comprova a exequibilidade do
preço ofertado, sendo assim, com base no art. 48, II da Lei 8.666
decidimos pela desclassificação da proposta ofertada pela empresa.
16/12/2022 19:31:24

16/12/2022 - 14:02:16 34,63 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:02:53 10,64 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 18:05:14

16/12/2022 - 14:03:47 10,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A composição de preço apresentado pela empresa não
apresenta dados completos, apenas informa custo e imposto, não
detalha dados básicos como lucro, frete e outros custos, além disso a
somatória de alguns dos itens apresentados estão em divergência com
o item 023 e o item 32, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro
entende que a composição de preço não comprova a exequibilidade do
preço ofertado, sendo assim, com base no art. 48, II da Lei 8.666
decidimos pela desclassificação da proposta ofertada pela empresa.
16/12/2022 19:31:24

16/12/2022 - 14:05:15 9,99 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, apresentou apenas uma proposta com os itens até então
que possuem a melhor proposta, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:23:28

16/12/2022 - 14:06:34 9,98 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A composição de preço apresentado pela empresa não
apresenta dados completos, apenas informa custo e imposto, não
detalha dados básicos como lucro, frete e outros custos, além disso a
somatória de alguns dos itens apresentados estão em divergência com
o item 023 e o item 32, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro
entende que a composição de preço não comprova a exequibilidade do
preço ofertado, sendo assim, com base no art. 48, II da Lei 8.666
decidimos pela desclassificação da proposta ofertada pela empresa.
16/12/2022 19:31:24

16/12/2022 - 14:07:55 9,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:07:48
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16/12/2022 - 14:08:28 8,99 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A composição de preço apresentado pela empresa não
apresenta dados completos, apenas informa custo e imposto, não
detalha dados básicos como lucro, frete e outros custos, além disso a
somatória de alguns dos itens apresentados estão em divergência com
o item 023 e o item 32, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro
entende que a composição de preço não comprova a exequibilidade do
preço ofertado, sendo assim, com base no art. 48, II da Lei 8.666
decidimos pela desclassificação da proposta ofertada pela empresa.
16/12/2022 19:31:24

16/12/2022 - 14:09:57 6,74 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:07:48

16/12/2022 - 14:10:11 6,73 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A composição de preço apresentado pela empresa não
apresenta dados completos, apenas informa custo e imposto, não
detalha dados básicos como lucro, frete e outros custos, além disso a
somatória de alguns dos itens apresentados estão em divergência com
o item 023 e o item 32, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro
entende que a composição de preço não comprova a exequibilidade do
preço ofertado, sendo assim, com base no art. 48, II da Lei 8.666
decidimos pela desclassificação da proposta ofertada pela empresa.
16/12/2022 19:31:24

0026 - BALDE
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 15:57:54 30,65 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

15/12/2022 - 13:27:26 22,43 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:08:04 22,86 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

15/12/2022 - 17:25:02 21,36 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:43:40 59,00 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:05

16/12/2022 - 09:53:53 30,00 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:17:57

16/12/2022 - 12:36:21 20,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:01:58 19,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:05

16/12/2022 - 14:02:31 16,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:02:44 15,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:05

16/12/2022 - 14:05:32 15,70 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:17:57

16/12/2022 - 14:05:36 15,69 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:05

16/12/2022 - 14:06:41 15,98 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:07:31 15,68 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:07:33 15,67 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:05
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16/12/2022 - 14:07:46 15,60 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:17:57

16/12/2022 - 14:07:48 15,59 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:05

16/12/2022 - 14:08:06 20,08 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:09:03 15,55 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:17:57

16/12/2022 - 14:09:08 15,54 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:05

16/12/2022 - 14:10:05 15,53 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:10:09 15,52 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:05

16/12/2022 - 14:10:48 15,50 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:17:57

16/12/2022 - 14:10:51 15,49 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:05

16/12/2022 - 14:11:11 15,48 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:11:14 15,47 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:05

16/12/2022 - 14:12:00 15,45 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:17:57

16/12/2022 - 14:12:03 15,44 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:05

16/12/2022 - 14:12:18 15,43 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:12:24 15,42 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:05

16/12/2022 - 14:12:48 15,41 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:12:50 15,40 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:05

16/12/2022 - 14:13:28 14,35 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:17:57
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16/12/2022 - 14:13:33 14,34 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:05

16/12/2022 - 14:13:46 14,33 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:13:49 14,32 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:05

16/12/2022 - 14:14:40 14,30 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:17:57

16/12/2022 - 14:14:43 14,29 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:05

16/12/2022 - 14:14:59 14,28 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:15:04 14,27 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:05

16/12/2022 - 14:16:04 14,25 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:17:57

16/12/2022 - 14:16:06 14,24 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:05

16/12/2022 - 14:16:26 14,23 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:17:57

16/12/2022 - 14:16:31 14,22 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:05

16/12/2022 - 14:16:53 14,21 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:17:57

16/12/2022 - 14:16:54 14,20 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:05

16/12/2022 - 14:17:17 14,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:17:57

0027 - TOUCA DESCARTÁVEL P/ PROTEÇÃO P/ MANIPULAR ALIMENTOS
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 11:36:46 0,25 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Válido

14/12/2022 - 15:57:54 0,80 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

15/12/2022 - 13:27:26 1,03 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:08:19 1,30 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido
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15/12/2022 - 17:25:02 0,12 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:53:53 5,00 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 12:37:06 1,30 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:02:54 0,14 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Válido

16/12/2022 - 14:05:46 1,02 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 14:07:56 0,30 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:08:14 0,11 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:10:07 0,10 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

0028 - PANO P/COPA 95% DE ALGODAO E 5% POLIESTER 60X42CM
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 15:57:54 4,69 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 1,80, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 20:00:26

15/12/2022 - 13:27:26 5,17 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:08:33 5,13 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

15/12/2022 - 14:49:43 5,50 (proposta) 41.836.567/0001-80 - KANIA
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

16/12/2022 - 09:44:02 5,40 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:27

16/12/2022 - 09:53:53 11,99 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, apresentou apenas uma proposta com os itens até então
que possuem a melhor proposta, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:25:40

16/12/2022 - 12:37:35 5,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:00:57 3,81 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

16/12/2022 - 14:02:04 3,80 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:27

16/12/2022 - 14:05:59 3,70 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, apresentou apenas uma proposta com os itens até então
que possuem a melhor proposta, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:25:40

16/12/2022 - 14:06:03 3,69 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:27

16/12/2022 - 14:07:54 3,62 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, apresentou apenas uma proposta com os itens até então
que possuem a melhor proposta, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:25:40

16/12/2022 - 14:07:57 3,61 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:27
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16/12/2022 - 14:08:19 4,68 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:08:22 3,60 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 1,80, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 20:00:26

16/12/2022 - 14:08:25 3,59 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:27

16/12/2022 - 14:09:11 3,58 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, apresentou apenas uma proposta com os itens até então
que possuem a melhor proposta, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:25:40

16/12/2022 - 14:09:16 3,57 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:27

16/12/2022 - 14:09:28 3,56 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, apresentou apenas uma proposta com os itens até então
que possuem a melhor proposta, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022
15:25:40

16/12/2022 - 14:09:37 3,55 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:27

16/12/2022 - 14:10:43 2,92 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 1,80, frete 2%, imposto 10,27% e outros
8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais
ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da
lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por considera-la
inexequível. 16/12/2022 20:00:26

0029 - SABONETE LÍQUIDO
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 11:09:11 20,00 (proposta) 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:42

14/12/2022 - 15:57:54 21,19 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

15/12/2022 - 13:27:26 14,23 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:08:55 14,95 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:44:15 102,00 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:53:53 30,00 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:18:14

16/12/2022 - 12:38:28 14,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:59:21 13,95 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:42

16/12/2022 - 14:01:40 13,00 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

16/12/2022 - 14:02:52 12,99 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:42
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16/12/2022 - 14:03:03 12,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:03:18 11,99 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:42

16/12/2022 - 14:06:08 11,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:18:14

16/12/2022 - 14:06:26 10,99 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:42

16/12/2022 - 14:07:59 9,96 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:18:14

16/12/2022 - 14:08:26 9,97 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:42

16/12/2022 - 14:08:34 15,58 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:08:42 9,95 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:42

16/12/2022 - 14:09:19 9,94 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:18:14

16/12/2022 - 14:09:33 9,93 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:42

16/12/2022 - 14:09:41 9,92 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:10:11 9,91 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:42

16/12/2022 - 14:11:03 9,90 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:18:14

16/12/2022 - 14:11:29 9,89 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:42

16/12/2022 - 14:12:11 9,85 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:18:14

16/12/2022 - 14:12:23 9,84 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:42

16/12/2022 - 14:13:36 9,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:18:14
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16/12/2022 - 14:13:53 8,98 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:42

16/12/2022 - 14:14:45 8,97 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:18:14

0030 - SHAMPOO BABY NEUTRO 250ML
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 11:10:12 20,00 (proposta) 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:55

14/12/2022 - 15:57:54 21,19 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

15/12/2022 - 13:27:26 13,86 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:09:09 13,99 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:44:31 102,00 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:53:53 16,64 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:18:27

16/12/2022 - 12:38:54 14,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 13:59:21 13,81 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:55

16/12/2022 - 14:01:50 13,00 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

16/12/2022 - 14:02:56 12,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:03:01 12,99 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:55

16/12/2022 - 14:03:08 11,99 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:55

16/12/2022 - 14:06:14 11,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:18:27

16/12/2022 - 14:06:31 10,99 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:55

16/12/2022 - 14:08:04 9,70 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:18:27

16/12/2022 - 14:08:33 9,69 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:55

16/12/2022 - 14:08:46 15,58 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido
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16/12/2022 - 14:09:24 9,68 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:18:27

16/12/2022 - 14:09:40 9,67 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:55

16/12/2022 - 14:10:21 9,66 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:10:38 9,65 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:55

16/12/2022 - 14:11:08 9,64 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:18:27

16/12/2022 - 14:11:38 9,63 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:55

16/12/2022 - 14:12:16 9,60 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:18:27

16/12/2022 - 14:12:29 9,59 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:55

16/12/2022 - 14:13:42 9,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:18:27

16/12/2022 - 14:14:05 9,38 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:08:55

0031 - CONDICIONADOR BABY NEUTRO 250ML
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 11:10:57 20,00 (proposta) 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:26:25

14/12/2022 - 15:57:54 25,30 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

15/12/2022 - 13:27:26 15,27 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:09:20 14,54 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:48:21 60,00 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 18:05:37

16/12/2022 - 09:53:53 29,99 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:18:50

16/12/2022 - 12:39:43 14,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:09:19
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16/12/2022 - 14:19:37 13,95 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:26:25

16/12/2022 - 14:19:40 13,94 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 18:05:37

16/12/2022 - 14:20:01 11,30 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

16/12/2022 - 14:20:09 11,29 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 18:05:37

16/12/2022 - 14:20:54 11,28 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:26:25

16/12/2022 - 14:20:56 11,27 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 18:05:37

16/12/2022 - 14:21:01 13,93 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:21:19 11,26 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:18:50

16/12/2022 - 14:21:23 11,25 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 18:05:37

16/12/2022 - 14:21:38 11,24 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:26:25

16/12/2022 - 14:21:40 11,23 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 18:05:37

16/12/2022 - 14:21:52 18,60 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:22:02 11,22 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:26:25

16/12/2022 - 14:22:08 11,21 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 18:05:37

16/12/2022 - 14:22:28 11,20 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:26:25

16/12/2022 - 14:22:30 11,19 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 18:05:37

16/12/2022 - 14:22:47 11,18 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:26:25

16/12/2022 - 14:22:51 11,17 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 18:05:37

16/12/2022 - 14:23:13 11,16 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:26:25



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/12/2022 às 17:23:25.
Código verificador: 40F977

Página 71 de 125

16/12/2022 - 14:23:17 11,15 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 18:05:37

16/12/2022 - 14:23:30 11,10 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:18:50

16/12/2022 - 14:23:34 11,09 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 18:05:37

16/12/2022 - 14:23:48 11,08 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:26:25

16/12/2022 - 14:23:51 11,07 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 18:05:37

16/12/2022 - 14:23:58 11,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:18:50

16/12/2022 - 14:25:03 10,99 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:26:25

16/12/2022 - 14:25:57 10,98 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:18:50

16/12/2022 - 14:26:10 10,97 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:26:25

16/12/2022 - 14:26:35 10,95 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:18:50

16/12/2022 - 14:26:36 10,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:09:19

16/12/2022 - 14:26:55 10,44 20.306.488/0001-97 - Up dent
Importação e Exportação Comercial
Ltda

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:26:25

16/12/2022 - 14:26:55 9,99 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:18:50

16/12/2022 - 14:28:52 9,98 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:09:19

16/12/2022 - 14:29:33 9,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:18:50



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/12/2022 às 17:23:25.
Código verificador: 40F977

Página 72 de 125

16/12/2022 - 14:30:49 8,99 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:09:19

16/12/2022 - 14:31:59 8,90 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:18:50

0032 - TOALHA DE BANHO INFANTIL
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 15:57:54 39,22 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

15/12/2022 - 13:27:26 25,35 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 13:59:11 25,00 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:26:41

15/12/2022 - 14:49:41 60,00 (proposta) 41.836.567/0001-80 - KANIA
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

15/12/2022 - 16:14:32 120,00 (proposta) 41.481.994/0001-92 - GENESIS
CONFECCOES LTDA

Válido

16/12/2022 - 09:48:37 102,00 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:53:53 48,00 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:09:34

16/12/2022 - 12:40:11 25,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A composição de preço apresentado pela empresa não
apresenta dados completos, apenas informa custo e imposto, não
detalha dados básicos como lucro, frete e outros custos, além disso a
somatória de alguns dos itens apresentados estão em divergência com
o item 023 e o item 32, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro
entende que a composição de preço não comprova a exequibilidade do
preço ofertado, sendo assim, com base no art. 48, II da Lei 8.666
decidimos pela desclassificação da proposta ofertada pela empresa.
16/12/2022 19:31:43

16/12/2022 - 14:21:26 24,99 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:09:34

16/12/2022 - 14:22:01 29,41 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:23:33 24,98 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:26:41

16/12/2022 - 14:24:05 24,90 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:09:34

16/12/2022 - 14:26:41 24,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A composição de preço apresentado pela empresa não
apresenta dados completos, apenas informa custo e imposto, não
detalha dados básicos como lucro, frete e outros custos, além disso a
somatória de alguns dos itens apresentados estão em divergência com
o item 023 e o item 32, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro
entende que a composição de preço não comprova a exequibilidade do
preço ofertado, sendo assim, com base no art. 48, II da Lei 8.666
decidimos pela desclassificação da proposta ofertada pela empresa.
16/12/2022 19:31:43

16/12/2022 - 14:27:00 23,99 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:09:34

16/12/2022 - 14:28:57 101,99 41.481.994/0001-92 - GENESIS
CONFECCOES LTDA

Válido

16/12/2022 - 14:28:58 23,98 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A composição de preço apresentado pela empresa não
apresenta dados completos, apenas informa custo e imposto, não
detalha dados básicos como lucro, frete e outros custos, além disso a
somatória de alguns dos itens apresentados estão em divergência com
o item 023 e o item 32, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro
entende que a composição de preço não comprova a exequibilidade do
preço ofertado, sendo assim, com base no art. 48, II da Lei 8.666
decidimos pela desclassificação da proposta ofertada pela empresa.
16/12/2022 19:31:43
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16/12/2022 - 14:29:41 23,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:09:34

16/12/2022 - 14:29:51 22,99 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A composição de preço apresentado pela empresa não
apresenta dados completos, apenas informa custo e imposto, não
detalha dados básicos como lucro, frete e outros custos, além disso a
somatória de alguns dos itens apresentados estão em divergência com
o item 023 e o item 32, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro
entende que a composição de preço não comprova a exequibilidade do
preço ofertado, sendo assim, com base no art. 48, II da Lei 8.666
decidimos pela desclassificação da proposta ofertada pela empresa.
16/12/2022 19:31:43

16/12/2022 - 14:30:29 22,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:09:34

16/12/2022 - 14:31:00 21,99 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:26:41

16/12/2022 - 14:31:02 21,90 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A composição de preço apresentado pela empresa não
apresenta dados completos, apenas informa custo e imposto, não
detalha dados básicos como lucro, frete e outros custos, além disso a
somatória de alguns dos itens apresentados estão em divergência com
o item 023 e o item 32, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro
entende que a composição de preço não comprova a exequibilidade do
preço ofertado, sendo assim, com base no art. 48, II da Lei 8.666
decidimos pela desclassificação da proposta ofertada pela empresa.
16/12/2022 19:31:43

16/12/2022 - 14:31:14 21,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:09:34

16/12/2022 - 14:31:30 20,99 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:26:41

16/12/2022 - 14:31:57 20,98 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A composição de preço apresentado pela empresa não
apresenta dados completos, apenas informa custo e imposto, não
detalha dados básicos como lucro, frete e outros custos, além disso a
somatória de alguns dos itens apresentados estão em divergência com
o item 023 e o item 32, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro
entende que a composição de preço não comprova a exequibilidade do
preço ofertado, sendo assim, com base no art. 48, II da Lei 8.666
decidimos pela desclassificação da proposta ofertada pela empresa.
16/12/2022 19:31:43

16/12/2022 - 14:32:09 20,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:09:34

16/12/2022 - 14:32:30 19,90 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A composição de preço apresentado pela empresa não
apresenta dados completos, apenas informa custo e imposto, não
detalha dados básicos como lucro, frete e outros custos, além disso a
somatória de alguns dos itens apresentados estão em divergência com
o item 023 e o item 32, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro
entende que a composição de preço não comprova a exequibilidade do
preço ofertado, sendo assim, com base no art. 48, II da Lei 8.666
decidimos pela desclassificação da proposta ofertada pela empresa.
16/12/2022 19:31:43

0033 - ALCOOL
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 15:57:54 82,68 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

14/12/2022 - 17:23:58 120,00 (proposta) 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Válido

15/12/2022 - 13:27:26 155,82 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:09:54 155,64 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:49:21 192,00 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:07:39

16/12/2022 - 09:53:53 165,00 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:09:49
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16/12/2022 - 12:41:28 140,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:20:24 82,67 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:07:39

16/12/2022 - 14:20:40 127,08 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

16/12/2022 - 14:21:34 82,66 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:09:49

16/12/2022 - 14:21:39 82,65 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:07:39

16/12/2022 - 14:22:13 82,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:22:15 81,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:07:39

16/12/2022 - 14:23:01 81,98 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:09:49

16/12/2022 - 14:23:05 81,97 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:07:39

16/12/2022 - 14:23:35 81,95 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:09:49

16/12/2022 - 14:23:41 81,94 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:07:39

16/12/2022 - 14:24:11 81,90 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:09:49

16/12/2022 - 14:24:15 81,89 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:07:39

16/12/2022 - 14:24:28 82,64 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:24:29 81,80 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:09:49

16/12/2022 - 14:24:33 81,79 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:07:39

16/12/2022 - 14:24:44 80,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:09:49

16/12/2022 - 14:25:26 79,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:07:39

16/12/2022 - 14:26:01 79,98 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:09:49
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16/12/2022 - 14:26:04 79,97 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:07:39

16/12/2022 - 14:26:46 79,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:26:48 79,95 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:09:49

16/12/2022 - 14:26:50 78,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:07:39

16/12/2022 - 14:27:08 78,98 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:09:49

16/12/2022 - 14:27:11 78,97 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:07:39

16/12/2022 - 14:27:49 78,95 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:09:49

16/12/2022 - 14:27:52 78,96 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:27:57 78,94 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:28:05 78,93 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:07:39

16/12/2022 - 14:28:18 78,90 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:09:49

16/12/2022 - 14:28:21 78,89 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:07:39

16/12/2022 - 14:28:41 78,85 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:09:49

16/12/2022 - 14:28:45 78,84 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:07:39

16/12/2022 - 14:28:49 78,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:09:49

16/12/2022 - 14:28:55 77,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:07:39

16/12/2022 - 14:29:04 77,98 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:29:10 77,97 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:07:39

16/12/2022 - 14:29:46 77,92 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:09:49
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16/12/2022 - 14:30:00 77,91 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:07:39

16/12/2022 - 14:30:40 77,90 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:09:49

16/12/2022 - 14:30:44 77,89 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:07:39

16/12/2022 - 14:30:50 77,80 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:09:49

16/12/2022 - 14:30:53 77,79 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:07:39

16/12/2022 - 14:31:07 77,78 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:31:20 77,77 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:07:39

16/12/2022 - 14:32:21 77,70 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:09:49

16/12/2022 - 14:32:25 77,69 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 16/12/2022 19:07:39

0034 - ALCOOL II
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 11:39:20 125,40 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 13:08:50

14/12/2022 - 15:57:54 141,24 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:28:55

14/12/2022 - 17:25:27 132,00 (proposta) 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 16:05:16

15/12/2022 - 13:27:26 158,50 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:20:24 161,00 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:49:22 146,40 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:05

16/12/2022 - 09:53:53 175,00 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:07

16/12/2022 - 12:42:51 150,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou o uma composição de preço
acompanhada de uma Nota Fiscal referente ao mês 02 (fevereiro),
antiga, além do mais a nota fiscal apresentada o item não condiz com o
item do termo de referencia aonde pede que o item seja em
apresentado em embalagens acondicionadas caixa com 12 unidades, o
item na nota fiscal aparenta esta em KG, sendo assim, esta equipe de
apoio e pregoeiro entendem que a empresa não comprovou o valor
ofertado, com base no art. 48, II da Lei 8.666 decidimos pela
desclassificação da proposta da empresa. 19/12/2022 18:12:37
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16/12/2022 - 14:20:29 125,39 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:05

16/12/2022 - 14:20:56 134,14 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

16/12/2022 - 14:21:05 125,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 13:08:50

16/12/2022 - 14:21:08 124,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:05

16/12/2022 - 14:21:19 124,98 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 13:08:50

16/12/2022 - 14:21:25 124,97 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:05

16/12/2022 - 14:21:38 124,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 13:08:50

16/12/2022 - 14:21:42 123,95 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:07

16/12/2022 - 14:21:45 123,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:05

16/12/2022 - 14:21:47 123,94 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:05

16/12/2022 - 14:21:54 123,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 13:08:50

16/12/2022 - 14:21:56 122,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:05

16/12/2022 - 14:22:11 122,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 13:08:50

16/12/2022 - 14:22:17 121,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:05

16/12/2022 - 14:22:23 121,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:28:55

16/12/2022 - 14:22:27 120,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:05

16/12/2022 - 14:22:35 120,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 13:08:50

16/12/2022 - 14:22:37 119,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:05
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16/12/2022 - 14:22:51 118,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 13:08:50

16/12/2022 - 14:22:58 117,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:05

16/12/2022 - 14:23:05 117,98 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:07

16/12/2022 - 14:23:09 117,97 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:05

16/12/2022 - 14:23:28 117,00 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 13:08:50

16/12/2022 - 14:23:36 116,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:05

16/12/2022 - 14:23:39 116,50 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:07

16/12/2022 - 14:23:43 116,49 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:05

16/12/2022 - 14:24:15 116,45 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:07

16/12/2022 - 14:24:16 116,44 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:05

16/12/2022 - 14:24:34 115,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:07

16/12/2022 - 14:25:32 114,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:05

16/12/2022 - 14:26:04 114,98 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:07

16/12/2022 - 14:26:07 114,97 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:05

16/12/2022 - 14:26:52 114,90 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:07
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16/12/2022 - 14:26:54 114,89 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:05

16/12/2022 - 14:26:57 110,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou o uma composição de preço
acompanhada de uma Nota Fiscal referente ao mês 02 (fevereiro),
antiga, além do mais a nota fiscal apresentada o item não condiz com o
item do termo de referencia aonde pede que o item seja em
apresentado em embalagens acondicionadas caixa com 12 unidades, o
item na nota fiscal aparenta esta em KG, sendo assim, esta equipe de
apoio e pregoeiro entendem que a empresa não comprovou o valor
ofertado, com base no art. 48, II da Lei 8.666 decidimos pela
desclassificação da proposta da empresa. 19/12/2022 18:12:37

16/12/2022 - 14:27:00 109,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:05

16/12/2022 - 14:27:12 109,90 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:07

16/12/2022 - 14:27:16 109,89 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:05

16/12/2022 - 14:27:53 109,80 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:07

16/12/2022 - 14:28:06 109,79 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:05

16/12/2022 - 14:28:23 109,75 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:07

16/12/2022 - 14:28:36 109,74 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:05

16/12/2022 - 14:28:37 109,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:28:55

16/12/2022 - 14:28:41 108,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:05

16/12/2022 - 14:28:45 108,90 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:07

16/12/2022 - 14:28:48 108,89 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:05

16/12/2022 - 14:28:53 100,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:07

16/12/2022 - 14:28:57 99,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:05
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16/12/2022 - 14:29:10 99,98 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou o uma composição de preço
acompanhada de uma Nota Fiscal referente ao mês 02 (fevereiro),
antiga, além do mais a nota fiscal apresentada o item não condiz com o
item do termo de referencia aonde pede que o item seja em
apresentado em embalagens acondicionadas caixa com 12 unidades, o
item na nota fiscal aparenta esta em KG, sendo assim, esta equipe de
apoio e pregoeiro entendem que a empresa não comprovou o valor
ofertado, com base no art. 48, II da Lei 8.666 decidimos pela
desclassificação da proposta da empresa. 19/12/2022 18:12:37

16/12/2022 - 14:29:15 99,97 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:05

16/12/2022 - 14:29:43 99,60 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - A empresa apresentou o uma composição de preço
acompanhada de uma Nota Fiscal referente ao mês 02 (fevereiro),
antiga, além do mais a nota fiscal apresentada o item não condiz com o
item do termo de referencia aonde pede que o item seja em
apresentado em embalagens acondicionadas caixa com 12 unidades, o
item na nota fiscal aparenta esta em KG, sendo assim, esta equipe de
apoio e pregoeiro entendem que a empresa não comprovou o valor
ofertado, com base no art. 48, II da Lei 8.666 decidimos pela
desclassificação da proposta da empresa. 19/12/2022 18:12:37

16/12/2022 - 14:29:47 99,59 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:05

16/12/2022 - 14:29:49 99,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:28:55

16/12/2022 - 14:30:01 95,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:07

16/12/2022 - 14:30:03 98,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:05

16/12/2022 - 14:30:36 94,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:05

16/12/2022 - 14:30:45 94,90 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:07

16/12/2022 - 14:30:49 94,89 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:05

16/12/2022 - 14:31:05 90,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:07

0035 - SACO PLASTICO - LIXO
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 15:57:54 45,10 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:29:13

14/12/2022 - 17:28:26 52,00 (proposta) 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Válido

15/12/2022 - 13:27:26 42,09 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:10:02 44,17 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 18:06:00
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15/12/2022 - 14:49:41 80,00 (proposta) 41.836.567/0001-80 - KANIA
COMERCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA

Válido

15/12/2022 - 17:25:02 61,00 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:50:19 58,00 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 13:09:02

16/12/2022 - 09:53:53 50,00 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:26

16/12/2022 - 12:43:22 40,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:22

16/12/2022 - 14:20:13 41,82 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:21:13 39,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 13:09:02

16/12/2022 - 14:21:21 38,00 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

16/12/2022 - 14:21:29 37,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 13:09:02

16/12/2022 - 14:21:51 37,90 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:26

16/12/2022 - 14:21:59 37,89 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 13:09:02

16/12/2022 - 14:22:32 37,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:29:13

16/12/2022 - 14:22:35 36,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 13:09:02

16/12/2022 - 14:23:16 36,98 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:26

16/12/2022 - 14:23:19 36,97 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 13:09:02

16/12/2022 - 14:23:48 36,90 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:26

16/12/2022 - 14:23:53 36,89 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 13:09:02

16/12/2022 - 14:24:19 36,80 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:26
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16/12/2022 - 14:24:23 36,79 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 13:09:02

16/12/2022 - 14:24:28 36,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:29:13

16/12/2022 - 14:24:30 35,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 20/12/2022 13:09:02

16/12/2022 - 14:24:37 35,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:26

16/12/2022 - 14:25:03 34,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:29:13

16/12/2022 - 14:25:11 34,99 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 18:06:00

16/12/2022 - 14:26:08 33,99 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:26

16/12/2022 - 14:26:57 33,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:29:13

16/12/2022 - 14:27:20 32,99 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:26

16/12/2022 - 14:27:34 31,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:29:13

16/12/2022 - 14:27:40 30,99 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:22

16/12/2022 - 14:27:46 30,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:29:13

16/12/2022 - 14:28:08 29,90 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:26

16/12/2022 - 14:28:08 29,99 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:22

16/12/2022 - 14:28:42 29,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:29:13

16/12/2022 - 14:29:06 28,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:26
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16/12/2022 - 14:29:21 27,99 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:22

16/12/2022 - 14:29:29 27,90 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:29:13

16/12/2022 - 14:30:09 25,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:26

16/12/2022 - 14:30:56 27,20 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 15:29:13

16/12/2022 - 14:32:17 24,99 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:22

16/12/2022 - 14:32:30 24,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:26

0036 - SACO PLASTICO - LIXO II
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 15:57:54 28,23 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 10,40, frete 2%, imposto 10,27% e
outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e
dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são
iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a
empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no
art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por
considera-la inexequível. 16/12/2022 20:00:53

14/12/2022 - 17:28:51 32,00 (proposta) 42.458.725/0001-78 - ESSE
CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Válido

15/12/2022 - 13:27:26 41,77 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:10:11 43,50 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

15/12/2022 - 17:25:02 30,50 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:50:36 58,00 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:53:53 50,00 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:32

16/12/2022 - 12:43:52 40,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:21:17 28,22 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:21:29 38,00 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

16/12/2022 - 14:21:58 28,21 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:32

16/12/2022 - 14:22:04 28,20 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:22:41 28,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 10,40, frete 2%, imposto 10,27% e
outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e
dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são
iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a
empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no
art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por
considera-la inexequível. 16/12/2022 20:00:53



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/12/2022 às 17:23:25.
Código verificador: 40F977

Página 84 de 125

16/12/2022 - 14:22:45 27,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:23:22 27,98 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:32

16/12/2022 - 14:23:28 27,97 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:23:52 27,95 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:32

16/12/2022 - 14:23:56 27,94 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:24:06 25,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:24:24 24,90 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:32

16/12/2022 - 14:24:59 24,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 10,40, frete 2%, imposto 10,27% e
outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e
dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são
iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a
empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no
art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por
considera-la inexequível. 16/12/2022 20:00:53

16/12/2022 - 14:25:12 23,99 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:25:29 23,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 10,40, frete 2%, imposto 10,27% e
outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e
dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são
iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a
empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no
art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por
considera-la inexequível. 16/12/2022 20:00:53

16/12/2022 - 14:25:30 24,99 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:25:42 22,99 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:25:52 22,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 10,40, frete 2%, imposto 10,27% e
outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e
dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são
iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a
empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no
art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por
considera-la inexequível. 16/12/2022 20:00:53

16/12/2022 - 14:26:12 21,99 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:26:24 21,98 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:32

16/12/2022 - 14:26:43 21,97 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:27:02 21,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 10,40, frete 2%, imposto 10,27% e
outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e
dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são
iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a
empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no
art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por
considera-la inexequível. 16/12/2022 20:00:53

16/12/2022 - 14:27:23 20,99 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:27:34 20,98 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:27:39 20,95 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:32
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16/12/2022 - 14:27:42 20,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 10,40, frete 2%, imposto 10,27% e
outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e
dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são
iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a
empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no
art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por
considera-la inexequível. 16/12/2022 20:00:53

16/12/2022 - 14:27:46 20,97 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:28:13 19,99 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:32

16/12/2022 - 14:28:18 20,91 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:28:49 19,00 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 10,40, frete 2%, imposto 10,27% e
outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e
dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são
iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a
empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no
art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por
considera-la inexequível. 16/12/2022 20:00:53

16/12/2022 - 14:29:12 18,99 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado
não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o
valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide
por desclassificar a proposta da empresa. 19/12/2022 12:10:32

16/12/2022 - 14:29:36 18,90 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa informa na planilha de composição que no
referido item o valor de custo é 10,40, frete 2%, imposto 10,27% e
outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e
dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são
iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a
empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no
art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta ofertada por
considera-la inexequível. 16/12/2022 20:00:53

0037 - LIXEIRA
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 15:57:54 155,20 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

15/12/2022 - 09:25:14 620,00 (proposta) 09.313.600/0001-84 - Altasmidias
Comercial Ltda EPP

Válido

15/12/2022 - 13:27:26 73,08 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:10:37 75,16 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Ao analisar a composição de preço apresentada pela
empresa observamos que a mesma emitiu Nota Fiscal para comprovar
os valores posterior ao pedido de composição, uma tentativa de
justificar o valor ofertado na fase de lance, esta equipe de apoio
entende que a comprovação dos valores devem ser feitas com
apresentação de notas fiscais emitidas anteriores ao certame e não
posterior ao pedido de composição, uma vez que a emissão posterior
permite ao representante colocar o valor com base na composição e
assim manipulando os valores, esta equipe de apoio entende que a
empresa usando desse artificio não comprova o valor ofertado, sendo
assim, com base no art. 48, II da 8.666 decidimos pela desclassificação
da proposta da empresa e que os altos sejam encaminhados ao jurídico
para análise e verificação do acontecido. 19/12/2022 12:11:32

15/12/2022 - 17:25:02 468,24 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

15/12/2022 - 23:41:31 150,00 (proposta) 26.405.348/0001-52 - PLANEJAR
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA
LTDA

Válido

16/12/2022 - 09:51:20 259,00 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:53:53 100,00 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:39

16/12/2022 - 12:44:47 70,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - Em sua composição de preço apresentada a empresa
apresenta um item divergente do solicitado no termo de referencia, a
mesma em usa como referencia de valor uma lixeira plástica de 30l
(conforme NF nº 000342790), enquanto no termo de referencia para o
item se pede lixeira de 50l, sendo assim, após análise esta equipe de
apoio e pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor
ofertado e com base no art. 48, II da Lei 8.666 considera o mesmo
inexequível desclassificando assim sua proposta. 19/12/2022 15:35:11

16/12/2022 - 14:21:21 69,99 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:21:54 60,00 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido
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16/12/2022 - 14:22:07 59,50 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:39

16/12/2022 - 14:22:49 92,13 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:25:43 59,49 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Ao analisar a composição de preço apresentada pela
empresa observamos que a mesma emitiu Nota Fiscal para comprovar
os valores posterior ao pedido de composição, uma tentativa de
justificar o valor ofertado na fase de lance, esta equipe de apoio
entende que a comprovação dos valores devem ser feitas com
apresentação de notas fiscais emitidas anteriores ao certame e não
posterior ao pedido de composição, uma vez que a emissão posterior
permite ao representante colocar o valor com base na composição e
assim manipulando os valores, esta equipe de apoio entende que a
empresa usando desse artificio não comprova o valor ofertado, sendo
assim, com base no art. 48, II da 8.666 decidimos pela desclassificação
da proposta da empresa e que os altos sejam encaminhados ao jurídico
para análise e verificação do acontecido. 19/12/2022 12:11:32

16/12/2022 - 14:26:30 59,40 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:39

16/12/2022 - 14:27:23 59,00 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Cancelado - Em sua composição de preço apresentada a empresa
apresenta um item divergente do solicitado no termo de referencia, a
mesma em usa como referencia de valor uma lixeira plástica de 30l
(conforme NF nº 000342790), enquanto no termo de referencia para o
item se pede lixeira de 50l, sendo assim, após análise esta equipe de
apoio e pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor
ofertado e com base no art. 48, II da Lei 8.666 considera o mesmo
inexequível desclassificando assim sua proposta. 19/12/2022 15:35:11

16/12/2022 - 14:27:42 58,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:39

16/12/2022 - 14:28:43 57,99 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Ao analisar a composição de preço apresentada pela
empresa observamos que a mesma emitiu Nota Fiscal para comprovar
os valores posterior ao pedido de composição, uma tentativa de
justificar o valor ofertado na fase de lance, esta equipe de apoio
entende que a comprovação dos valores devem ser feitas com
apresentação de notas fiscais emitidas anteriores ao certame e não
posterior ao pedido de composição, uma vez que a emissão posterior
permite ao representante colocar o valor com base na composição e
assim manipulando os valores, esta equipe de apoio entende que a
empresa usando desse artificio não comprova o valor ofertado, sendo
assim, com base no art. 48, II da 8.666 decidimos pela desclassificação
da proposta da empresa e que os altos sejam encaminhados ao jurídico
para análise e verificação do acontecido. 19/12/2022 12:11:32

16/12/2022 - 14:29:20 55,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:39

16/12/2022 - 14:30:01 54,99 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Ao analisar a composição de preço apresentada pela
empresa observamos que a mesma emitiu Nota Fiscal para comprovar
os valores posterior ao pedido de composição, uma tentativa de
justificar o valor ofertado na fase de lance, esta equipe de apoio
entende que a comprovação dos valores devem ser feitas com
apresentação de notas fiscais emitidas anteriores ao certame e não
posterior ao pedido de composição, uma vez que a emissão posterior
permite ao representante colocar o valor com base na composição e
assim manipulando os valores, esta equipe de apoio entende que a
empresa usando desse artificio não comprova o valor ofertado, sendo
assim, com base no art. 48, II da 8.666 decidimos pela desclassificação
da proposta da empresa e que os altos sejam encaminhados ao jurídico
para análise e verificação do acontecido. 19/12/2022 12:11:32

16/12/2022 - 14:30:16 50,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A empresa apresentou composição de preço sem
apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento
que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo
assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua
proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a
proposta da empresa. 16/12/2022 19:19:39

0038 - MASCARA
Data Valor CNPJ Situação

14/12/2022 - 11:39:51 12,50 (proposta) 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Válido

14/12/2022 - 15:57:54 29,96 (proposta) 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido
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15/12/2022 - 13:27:26 45,49 (proposta) 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

15/12/2022 - 14:21:27 25,67 (proposta) 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

Válido

15/12/2022 - 17:25:02 8,62 (proposta) 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

15/12/2022 - 17:28:02 7,85 (proposta) 40.367.723/0001-48 - B. S. ARTIGOS
DO VESTUARIO LTDA

Válido

16/12/2022 - 09:51:40 24,30 (proposta) 17.041.496/0001-44 - J M POZZER
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 09:53:53 52,50 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 12:46:21 20,00 (proposta) 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:20:19 8,40 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Válido

16/12/2022 - 14:21:13 7,84 08.691.632/0001-50 - ET MARQUES
EIRELI - ME

Cancelado - 16/12/2022 14:22:16

16/12/2022 - 14:21:15 7,83 40.367.723/0001-48 - B. S. ARTIGOS
DO VESTUARIO LTDA

Válido

16/12/2022 - 14:22:44 24,00 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Válido

16/12/2022 - 14:22:48 44,00 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Válido

16/12/2022 - 14:22:59 14,54 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:25:31 7,84 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:25:37 7,80 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:25:37 7,79 40.367.723/0001-48 - B. S. ARTIGOS
DO VESTUARIO LTDA

Válido

16/12/2022 - 14:25:48 7,78 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:25:50 7,77 40.367.723/0001-48 - B. S. ARTIGOS
DO VESTUARIO LTDA

Válido

16/12/2022 - 14:26:22 7,76 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:26:24 7,75 40.367.723/0001-48 - B. S. ARTIGOS
DO VESTUARIO LTDA

Válido

16/12/2022 - 14:26:49 7,74 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:26:51 7,73 40.367.723/0001-48 - B. S. ARTIGOS
DO VESTUARIO LTDA

Válido

16/12/2022 - 14:27:07 7,00 63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

Válido

16/12/2022 - 14:27:09 7,64 40.367.723/0001-48 - B. S. ARTIGOS
DO VESTUARIO LTDA

Válido

16/12/2022 - 14:27:14 7,70 19.578.887/0001-28 - IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0016 16/12/2022 - 17:33:10 63.848.345/0001-10 - POLYMEDH.EIRELI COMPOSIÇÃO DE CUSTO..rar

0017 16/12/2022 - 17:33:20 63.848.345/0001-10 - POLYMEDH.EIRELI COMPOSIÇÃO DE CUSTO..rar

0021 16/12/2022 - 17:36:57 63.848.345/0001-10 - POLYMEDH.EIRELI COMPOSIÇÃO DE CUSTO..rar

0027 16/12/2022 - 17:37:05 63.848.345/0001-10 - POLYMEDH.EIRELI COMPOSIÇÃO DE CUSTO..rar

0038 16/12/2022 - 17:37:35 63.848.345/0001-10 - POLYMEDH.EIRELI COMPOSIÇÃO DE CUSTO..rar

0018 16/12/2022 - 18:13:10 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

PE 062-2022 - PROPOST AFINAL.zip

0019 16/12/2022 - 18:13:24 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

PE 062-2022 - PROPOST AFINAL.zip

0008 16/12/2022 - 18:15:29 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

DILIGENCIAS.rar

0009 16/12/2022 - 18:15:38 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

DILIGENCIAS.rar

0011 16/12/2022 - 18:15:54 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

DILIGENCIAS.rar

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315006&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315008&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315009&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315010&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315011&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315020&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315021&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315022&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315023&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315024&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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0012 16/12/2022 - 18:17:01 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

DILIGENCIAS.rar

0013 16/12/2022 - 18:17:14 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

DILIGENCIAS.rar

0015 16/12/2022 - 18:17:24 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

DILIGENCIAS.rar

0020 16/12/2022 - 18:17:41 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

DILIGENCIAS.rar

0028 16/12/2022 - 18:18:16 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

DILIGENCIAS.rar

0036 16/12/2022 - 18:18:36 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

DILIGENCIAS.rar

0032 16/12/2022 - 18:24:32 19.578.887/0001-28 - IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO MAT LIMP.zip

0022 16/12/2022 - 18:24:45 19.578.887/0001-28 - IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO MAT LIMP.zip

0023 16/12/2022 - 18:24:56 19.578.887/0001-28 - IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO MAT LIMP.zip

0025 16/12/2022 - 18:25:09 19.578.887/0001-28 - IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO MAT LIMP.zip

0024 16/12/2022 - 18:26:08 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

PE 062-2022 - PROPOST AFINAL.zip

0026 16/12/2022 - 18:26:19 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

PE 062-2022 - PROPOST AFINAL.zip

0029 16/12/2022 - 18:26:30 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

PE 062-2022 - PROPOST AFINAL.zip

0030 16/12/2022 - 18:26:42 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

PE 062-2022 - PROPOST AFINAL.zip

0031 16/12/2022 - 18:26:59 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

PE 062-2022 - PROPOST AFINAL.zip

0034 16/12/2022 - 18:27:10 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

PE 062-2022 - PROPOST AFINAL.zip

0035 16/12/2022 - 18:27:22 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

PE 062-2022 - PROPOST AFINAL.zip

0037 16/12/2022 - 18:27:34 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

PE 062-2022 - PROPOST AFINAL.zip

0005 18/12/2022 - 18:08:07 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO - Copia.pdf

0022 18/12/2022 - 18:08:22 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO - Copia.pdf

0023 18/12/2022 - 18:08:29 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO - Copia.pdf

0037 18/12/2022 - 18:08:45 29.024.891/0001-06 - AC COMERCIO
VAREJISTA E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

COMPOSIÇÃO DE PREÇO - Copia.pdf

0024 19/12/2022 - 07:20:34 19.578.887/0001-28 - IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

COMP PREÇO.zip

0001 19/12/2022 - 08:25:16 63.848.345/0001-10 - POLYMEDH.EIRELI COMP. E PROP. CONSOLIDADA 062-
2022 - MAT. LIMPEZA.zip

0012 19/12/2022 - 08:25:17 63.848.345/0001-10 - POLYMEDH.EIRELI COMP. E PROP. CONSOLIDADA 062-
2022 - MAT. LIMPEZA.zip

0022 19/12/2022 - 13:15:38 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

PROPOSTA PE 062-2022 - IPIXUNA -
MATERIAL DE LIMPEZA.pdf

0025 19/12/2022 - 13:15:53 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

PROPOSTA PE 062-2022 - IPIXUNA -
MATERIAL DE LIMPEZA.pdf

0028 19/12/2022 - 13:16:09 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

PROPOSTA PE 062-2022 - IPIXUNA -
MATERIAL DE LIMPEZA.pdf

0002 19/12/2022 - 14:10:09 42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA

PLANILHA REALINHADA.zip

0010 19/12/2022 - 14:10:20 42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA

PLANILHA REALINHADA.zip

0026 19/12/2022 - 14:11:18 19.578.887/0001-28 - IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

COMPOSIÇÃO MAT LIMP 3.zip

0013 19/12/2022 - 14:11:22 42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA

PROPOSTA REALINHADA.zip

0029 19/12/2022 - 14:11:29 19.578.887/0001-28 - IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

COMPOSIÇÃO MAT LIMP 3.zip

0015 19/12/2022 - 14:11:30 42.458.725/0001-78 - ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA

PROPOSTA REALINHADA.zip

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315025&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315026&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315027&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315028&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315029&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315030&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315033&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315034&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315035&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315036&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315037&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315038&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315039&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315040&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315042&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315043&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315044&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315045&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315066&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315067&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315068&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315069&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315072&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315091&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315091&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315092&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1315092&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1316647&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1316647&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1316651&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1316651&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1316656&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1316656&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1317277&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1317279&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1317294&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1317295&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1317300&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1317301&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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0030 19/12/2022 - 14:11:44 19.578.887/0001-28 - IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

COMPOSIÇÃO MAT LIMP 3.zip

0033 19/12/2022 - 14:12:02 19.578.887/0001-28 - IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

COMPOSIÇÃO MAT LIMP 3.zip

0037 19/12/2022 - 14:12:24 19.578.887/0001-28 - IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

COMPOSIÇÃO MAT LIMP 3.zip

0023 19/12/2022 - 15:54:44 36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI

1 diligencias.rar

0003 19/12/2022 - 16:15:28 63.848.345/0001-10 - POLYMEDH.EIRELI COMP. E PROP. CONSOLIDADA 062-
2022 - NOVA 19-12.zip

0005 19/12/2022 - 16:15:29 63.848.345/0001-10 - POLYMEDH.EIRELI COMP. E PROP. CONSOLIDADA 062-
2022 - NOVA 19-12.zip

0008 19/12/2022 - 16:15:30 63.848.345/0001-10 - POLYMEDH.EIRELI COMP. E PROP. CONSOLIDADA 062-
2022 - NOVA 19-12.zip

0014 19/12/2022 - 16:15:32 63.848.345/0001-10 - POLYMEDH.EIRELI COMP. E PROP. CONSOLIDADA 062-
2022 - NOVA 19-12.zip

0036 19/12/2022 - 16:15:33 63.848.345/0001-10 - POLYMEDH.EIRELI COMP. E PROP. CONSOLIDADA 062-
2022 - NOVA 19-12.zip

0034 19/12/2022 - 16:51:24 19.578.887/0001-28 - IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E SERVICOS EIRELI

COMPOSIÇÃO PREÇO ALCOOL EM
GEL.zip

0002 20/12/2022 - 13:55:45 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Composição.rar

0004 20/12/2022 - 13:55:58 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Composição.rar

0011 20/12/2022 - 13:56:21 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Documentação.rar

0018 20/12/2022 - 13:56:45 16.743.945/0001-33 - S S DA COSTA Composição.rar

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

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

Up dent Importação e
Exportação Comercial Ltda

14/12/2022 - 11:21 up dent importação e
exportação comercial ltda

- - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

ET MARQUES EIRELI - ME 14/12/2022 - 11:32 EDNALDO TELES
MARQUES

- - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

PRAX - DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

14/12/2022 - 16:03 Cesar Felix - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

S S DA COSTA 15/12/2022 - 14:03 Sabrina Silva da Costa - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

AC COMERCIO VAREJISTA
E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

15/12/2022 - 14:38 Leandro Henrique de Oliveira
Cavalcante

- - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

POLYMEDH.EIRELI 15/12/2022 - 17:43 JOHN - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA

16/12/2022 - 09:31 Suzin Kelvina de Lima
Oliveira

- - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1317306&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1317310&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1317318&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1317949&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1318056&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1318056&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1318057&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1318057&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1318058&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1318058&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1318059&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1318059&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1318060&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1318060&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1318200&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1318200&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1320131&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1320133&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1320136&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1320138&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6865593&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6865593&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6865593&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6865593&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6865593&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6865593&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6865593&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6865640&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6865640&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6865640&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6865640&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6865640&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6865640&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6865640&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6867183&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6867183&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6867183&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6867183&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6867183&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6867183&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6867183&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6870612&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6870612&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6870612&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6870612&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6870612&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6870612&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6870612&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6870822&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6870822&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6870822&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6870822&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6870822&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6870822&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6870822&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6872424&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6872424&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6872424&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6872424&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6872424&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6872424&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6872424&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6873975&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6873975&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6873975&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6873975&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6873975&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6873975&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6873975&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Y M GORAYEB SANTOS 16/12/2022 - 09:53 YUSSEF MAUES GORAYEB
SANTOS

- - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

J M POZZER EIRELI 16/12/2022 - 09:56 LUIZ EDUARDO POZZER - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

16/12/2022 - 11:48 CARLOS ROGÉRIO DE
OLIVEIRA

- - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

16/12/2022 - 19:04:08 J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-44 Item 0001 - AGUA SANITARIA

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:04:19 J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-44 Item 0002 - DESINFETANTE 2L

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:04:30 J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-44 Item 0003 - AROMATIZANTE DE AR

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:04:41 J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-44 Item 0004 - ESCOVA DE LAVAR ROUPA

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:04:49 J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-44 Item 0005 - ESPANADOR DE TETO

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:05:04 J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-44 Item 0006 - ESPONJA LÃ DE AÇO

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:05:15 J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-44 Item 0007 - PAPEL HIGIÊNICO - 1

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:06:01 J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-44 Item 0010 - LIMPA - VIDRO

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:06:25 J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-44 Item 0014 - VASSOURA P/ VASO SANITARIO 20CM

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:07:39 J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-44 Item 0033 - ALCOOL

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:16:59 Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53 Item 0018 - PANO DE CHÃO - 1

Desclassificação: A empresa apresentou composição de preço sem apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento que comprove a veracidade dos dados
inseridos na composição, sendo assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua proposta, sendo
considerados inexequíveis, desclassificando a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:17:21 Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53 Item 0019 - RODO DE LIMPEZA CHÃO

Desclassificação: A empresa apresentou composição de preço sem apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento que comprove a veracidade dos dados
inseridos na composição, sendo assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua proposta, sendo
considerados inexequíveis, desclassificando a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:17:45 Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53 Item 0024 - SACO DE FARROUPILHA 60 QUILOS

Desclassificação: A empresa apresentou composição de preço sem apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento que comprove a veracidade dos dados
inseridos na composição, sendo assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua proposta, sendo
considerados inexequíveis, desclassificando a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:17:57 Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53 Item 0026 - BALDE

Desclassificação: A empresa apresentou composição de preço sem apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento que comprove a veracidade dos dados
inseridos na composição, sendo assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua proposta, sendo
considerados inexequíveis, desclassificando a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:18:14 Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53 Item 0029 - SABONETE LÍQUIDO
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Desclassificação: A empresa apresentou composição de preço sem apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento que comprove a veracidade dos dados
inseridos na composição, sendo assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua proposta, sendo
considerados inexequíveis, desclassificando a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:18:27 Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53 Item 0030 - SHAMPOO BABY NEUTRO 250ML

Desclassificação: A empresa apresentou composição de preço sem apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento que comprove a veracidade dos dados
inseridos na composição, sendo assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua proposta, sendo
considerados inexequíveis, desclassificando a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:18:50 Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53 Item 0031 - CONDICIONADOR BABY NEUTRO 250ML

Desclassificação: A empresa apresentou composição de preço sem apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento que comprove a veracidade dos dados
inseridos na composição, sendo assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua proposta, sendo
considerados inexequíveis, desclassificando a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:19:07 Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53 Item 0034 - ALCOOL II

Desclassificação: A empresa apresentou composição de preço sem apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento que comprove a veracidade dos dados
inseridos na composição, sendo assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua proposta, sendo
considerados inexequíveis, desclassificando a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:19:26 Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53 Item 0035 - SACO PLASTICO - LIXO

Desclassificação: A empresa apresentou composição de preço sem apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento que comprove a veracidade dos dados
inseridos na composição, sendo assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua proposta, sendo
considerados inexequíveis, desclassificando a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:19:39 Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53 Item 0037 - LIXEIRA

Desclassificação: A empresa apresentou composição de preço sem apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou qualquer documento que comprove a veracidade dos dados
inseridos na composição, sendo assim, conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor de sua proposta, sendo
considerados inexequíveis, desclassificando a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:30:55 IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

19.578.887/0001-28 Item 0022 - VASSOURA

Desclassificação: A composição de preço apresentado pela empresa não apresenta dados completos, apenas informa custo e imposto, não detalha dados básicos como lucro,
frete e outros custos, além disso a somatória de alguns dos itens apresentados estão em divergência com o item 023 e o item 32, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro
entende que a composição de preço não comprova a exequibilidade do preço ofertado, sendo assim, com base no art. 48, II da Lei 8.666 decidimos pela desclassificação da
proposta ofertada pela empresa.

16/12/2022 - 19:31:11 IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

19.578.887/0001-28 Item 0023 - AVENTAL

Desclassificação: A composição de preço apresentado pela empresa não apresenta dados completos, apenas informa custo e imposto, não detalha dados básicos como lucro,
frete e outros custos, além disso a somatória de alguns dos itens apresentados estão em divergência com o item 023 e o item 32, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro
entende que a composição de preço não comprova a exequibilidade do preço ofertado, sendo assim, com base no art. 48, II da Lei 8.666 decidimos pela desclassificação da
proposta ofertada pela empresa.

16/12/2022 - 19:31:24 IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

19.578.887/0001-28 Item 0025 - PÁ

Desclassificação: A composição de preço apresentado pela empresa não apresenta dados completos, apenas informa custo e imposto, não detalha dados básicos como lucro,
frete e outros custos, além disso a somatória de alguns dos itens apresentados estão em divergência com o item 023 e o item 32, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro
entende que a composição de preço não comprova a exequibilidade do preço ofertado, sendo assim, com base no art. 48, II da Lei 8.666 decidimos pela desclassificação da
proposta ofertada pela empresa.

16/12/2022 - 19:31:43 IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

19.578.887/0001-28 Item 0032 - TOALHA DE BANHO INFANTIL

Desclassificação: A composição de preço apresentado pela empresa não apresenta dados completos, apenas informa custo e imposto, não detalha dados básicos como lucro,
frete e outros custos, além disso a somatória de alguns dos itens apresentados estão em divergência com o item 023 e o item 32, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro
entende que a composição de preço não comprova a exequibilidade do preço ofertado, sendo assim, com base no art. 48, II da Lei 8.666 decidimos pela desclassificação da
proposta ofertada pela empresa.

16/12/2022 - 19:57:35 PRAX - DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-01 Item 0008 - SACO PLÁSTICO

Desclassificação: A empresa informa na planilha de composição que no referido item o valor de custo é 0,08, frete 2%, imposto 10,27% e outros 8%, analisando a planilha e
realizando a somatória dos valores e dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a
proposta ofertada por considera-la inexequível.

16/12/2022 - 19:58:00 PRAX - DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-01 Item 0009 - SODA CAÚSTICA

Desclassificação: A empresa informa na planilha de composição que no referido item o valor de custo é 4,78, frete 2%, imposto 10,27% e outros 8%, analisando a planilha e
realizando a somatória dos valores e dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a
proposta ofertada por considera-la inexequível.

16/12/2022 - 19:58:22 PRAX - DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-01 Item 0011 - ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO

Desclassificação: A empresa informa na planilha de composição que no referido item o valor de custo é 0,48, frete 2%, imposto 10,27% e outros 8%, analisando a planilha e
realizando a somatória dos valores e dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a
proposta ofertada por considera-la inexequível.

16/12/2022 - 19:58:45 PRAX - DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-01 Item 0012 - INSETICIDA

Desclassificação: A empresa informa na planilha de composição que no referido item o valor de custo é 5,99, frete 2%, imposto 10,27% e outros 8%, analisando a planilha e
realizando a somatória dos valores e dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a
proposta ofertada por considera-la inexequível.

16/12/2022 - 19:59:11 PRAX - DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-01 Item 0013 - DETERGENTE LIQUIDO
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Desclassificação: A empresa informa na planilha de composição que no referido item o valor de custo é 15,50, frete 2%, imposto 10,27% e outros 8%, analisando a planilha e
realizando a somatória dos valores e dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a
proposta ofertada por considera-la inexequível.

16/12/2022 - 19:59:36 PRAX - DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-01 Item 0015 - LIMPA ALUMÍNIO

Desclassificação: A empresa informa na planilha de composição que no referido item o valor de custo é 15,87, frete 2%, imposto 10,27% e outros 8%, analisando a planilha e
realizando a somatória dos valores e dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a
proposta ofertada por considera-la inexequível.

16/12/2022 - 19:59:59 PRAX - DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-01 Item 0020 - SABÃO EM BARRAS

Desclassificação: A empresa informa na planilha de composição que no referido item o valor de custo é 1,70, frete 2%, imposto 10,27% e outros 8%, analisando a planilha e
realizando a somatória dos valores e dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a
proposta ofertada por considera-la inexequível.

16/12/2022 - 20:00:26 PRAX - DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-01 Item 0028 - PANO P/COPA 95% DE ALGODAO E 5% POLIESTER 60X42CM

Desclassificação: A empresa informa na planilha de composição que no referido item o valor de custo é 1,80, frete 2%, imposto 10,27% e outros 8%, analisando a planilha e
realizando a somatória dos valores e dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a
proposta ofertada por considera-la inexequível.

16/12/2022 - 20:00:53 PRAX - DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-01 Item 0036 - SACO PLASTICO - LIXO II

Desclassificação: A empresa informa na planilha de composição que no referido item o valor de custo é 10,40, frete 2%, imposto 10,27% e outros 8%, analisando a planilha e
realizando a somatória dos valores e dados apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais ao valor ofertado pela empresa estando a mesma incompleta,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a
proposta ofertada por considera-la inexequível.

19/12/2022 - 11:41:41 PRAX - DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-01 Item 0002 - DESINFETANTE 2L

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 11:42:08 ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA

42.458.725/0001-78 Item 0003 - AROMATIZANTE DE AR

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 11:42:21 PRAX - DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-01 Item 0004 - ESCOVA DE LAVAR ROUPA

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 11:49:18 AC COMERCIO VAREJISTA
E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-06 Item 0005 - ESPANADOR DE TETO

Desclassificação: Ao analisar a composição apresentado pela empresa para o referido item, observamos que a somatória dos valores informados no total não é igual o valor
ofertado pela empresa, e ainda mais, a nota fiscal emitida para a comprovação dos valores foi emitida posterior ao pedido de composição, ato claro de que a mesma foi emitida
para tão somente si justificar esse pedido, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entende que a empresa não comprova o valor ofertado e ainda mais emitiu nota fiscal
somente para esse pedido. Desta forma decidimos por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 11:49:47 PRAX - DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-01 Item 0006 - ESPONJA LÃ DE AÇO

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 11:50:18 ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA

42.458.725/0001-78 Item 0008 - SACO PLÁSTICO

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 11:50:34 J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-44 Item 0009 - SODA CAÚSTICA

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 11:50:44 PRAX - DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-01 Item 0010 - LIMPA - VIDRO

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 11:51:40 J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-44 Item 0011 - ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 11:53:35 J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-44 Item 0013 - DETERGENTE LIQUIDO

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 11:53:45 ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA

42.458.725/0001-78 Item 0014 - VASSOURA P/ VASO SANITARIO 20CM

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.
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19/12/2022 - 11:53:55 J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-44 Item 0015 - LIMPA ALUMÍNIO

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 11:54:15 J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-44 Item 0018 - PANO DE CHÃO - 1

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 11:54:27 IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

19.578.887/0001-28 Item 0019 - RODO DE LIMPEZA CHÃO

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 11:54:39 J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-44 Item 0020 - SABÃO EM BARRAS

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 12:06:00 AC COMERCIO VAREJISTA
E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-06 Item 0022 - VASSOURA

Desclassificação: Ao analisar a composição de preço apresentada pela empresa observamos que a mesma emitiu Nota Fiscal para comprovar os valores posterior ao pedido de
composição, uma tentativa de justificar o valor ofertado na fase de lance, esta equipe de apoio entende que a comprovação dos valores devem ser feitas com apresentação de
notas fiscais emitidas anteriores ao certame e não posterior ao pedido de composição, uma vez que a emissão posterior permite ao representante colocar o valor com base na
composição e assim manipulando os valores, esta equipe de apoio entende que a empresa usando desse artificio não comprova o valor ofertado, sendo assim, com base no art.
48, II da 8.666 decidimos pela desclassificação da proposta da empresa e que os altos sejam encaminhados ao jurídico para análise e verificação do acontecido.

19/12/2022 - 12:06:34 AC COMERCIO VAREJISTA
E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-06 Item 0023 - AVENTAL

Desclassificação: Ao analisar a composição de preço apresentada pela empresa observamos que a mesma emitiu Nota Fiscal para comprovar os valores posterior ao pedido de
composição, uma tentativa de justificar o valor ofertado na fase de lance, esta equipe de apoio entende que a comprovação dos valores devem ser feitas com apresentação de
notas fiscais emitidas anteriores ao certame e não posterior ao pedido de composição, uma vez que a emissão posterior permite ao representante colocar o valor com base na
composição e assim manipulando os valores, esta equipe de apoio entende que a empresa usando desse artificio não comprova o valor ofertado, sendo assim, com base no art.
48, II da 8.666 decidimos pela desclassificação da proposta da empresa e que os altos sejam encaminhados ao jurídico para análise e verificação do acontecido.

19/12/2022 - 12:07:10 IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

19.578.887/0001-28 Item 0024 - SACO DE FARROUPILHA 60 QUILOS

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 12:07:48 PRAX - DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-01 Item 0025 - PÁ

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 12:08:05 J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-44 Item 0026 - BALDE

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 12:08:27 J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-44 Item 0028 - PANO P/COPA 95% DE ALGODAO E 5% POLIESTER 60X42CM

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 12:08:42 Up dent Importação e
Exportação Comercial Ltda

20.306.488/0001-97 Item 0029 - SABONETE LÍQUIDO

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 12:08:55 Up dent Importação e
Exportação Comercial Ltda

20.306.488/0001-97 Item 0030 - SHAMPOO BABY NEUTRO 250ML

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 12:09:19 IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

19.578.887/0001-28 Item 0031 - CONDICIONADOR BABY NEUTRO 250ML

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 12:09:34 Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53 Item 0032 - TOALHA DE BANHO INFANTIL

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 12:09:49 Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53 Item 0033 - ALCOOL

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 12:10:05 J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-44 Item 0034 - ALCOOL II

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 12:10:22 IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

19.578.887/0001-28 Item 0035 - SACO PLASTICO - LIXO

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 12:10:32 Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53 Item 0036 - SACO PLASTICO - LIXO II

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.
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19/12/2022 - 12:11:32 AC COMERCIO VAREJISTA
E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-06 Item 0037 - LIXEIRA

Desclassificação: Ao analisar a composição de preço apresentada pela empresa observamos que a mesma emitiu Nota Fiscal para comprovar os valores posterior ao pedido de
composição, uma tentativa de justificar o valor ofertado na fase de lance, esta equipe de apoio entende que a comprovação dos valores devem ser feitas com apresentação de
notas fiscais emitidas anteriores ao certame e não posterior ao pedido de composição, uma vez que a emissão posterior permite ao representante colocar o valor com base na
composição e assim manipulando os valores, esta equipe de apoio entende que a empresa usando desse artificio não comprova o valor ofertado, sendo assim, com base no art.
48, II da 8.666 decidimos pela desclassificação da proposta da empresa e que os altos sejam encaminhados ao jurídico para análise e verificação do acontecido.

19/12/2022 - 15:10:09 ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA

42.458.725/0001-78 Item 0002 - DESINFETANTE 2L

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição apenas
apresentou um orçamento sem nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:11:07 AC COMERCIO VAREJISTA
E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-06 Item 0003 - AROMATIZANTE DE AR

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:11:31 AC COMERCIO VAREJISTA
E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-06 Item 0004 - ESCOVA DE LAVAR ROUPA

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:11:57 AC COMERCIO VAREJISTA
E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-06 Item 0006 - ESPONJA LÃ DE AÇO

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:12:12 J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-44 Item 0008 - SACO PLÁSTICO

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:12:37 AC COMERCIO VAREJISTA
E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-06 Item 0009 - SODA CAÚSTICA

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:13:35 ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA

42.458.725/0001-78 Item 0010 - LIMPA - VIDRO

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição apenas
apresentou um orçamento sem nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:15:52 POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 Item 0011 - ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:18:23 ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA

42.458.725/0001-78 Item 0013 - DETERGENTE LIQUIDO

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição apenas
apresentou um orçamento sem nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:18:52 PRAX - DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-01 Item 0014 - VASSOURA P/ VASO SANITARIO 20CM

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:19:07 ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA

42.458.725/0001-78 Item 0015 - LIMPA ALUMÍNIO

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição apenas
apresentou um orçamento sem nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:19:40 PRAX - DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-01 Item 0019 - RODO DE LIMPEZA CHÃO

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição apenas
apresentou um orçamento sem nenhuma composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada que comprovem o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:22:10 Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53 Item 0022 - VASSOURA

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, apresentou apenas uma proposta com os itens até então que possuem a melhor proposta, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:22:48 J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-44 Item 0023 - AVENTAL

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:23:28 Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53 Item 0025 - PÁ
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Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, apresentou apenas uma proposta com os itens até então que possuem a melhor proposta, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:25:40 Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53 Item 0028 - PANO P/COPA 95% DE ALGODAO E 5% POLIESTER 60X42CM

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, apresentou apenas uma proposta com os itens até então que possuem a melhor proposta, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:26:25 Up dent Importação e
Exportação Comercial Ltda

20.306.488/0001-97 Item 0031 - CONDICIONADOR BABY NEUTRO 250ML

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:26:41 AC COMERCIO VAREJISTA
E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-06 Item 0032 - TOALHA DE BANHO INFANTIL

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:28:55 PRAX - DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-01 Item 0034 - ALCOOL II

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:29:13 PRAX - DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-01 Item 0035 - SACO PLASTICO - LIXO

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:29:42 POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 Item 0036 - SACO PLASTICO - LIXO II

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:35:11 IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

19.578.887/0001-28 Item 0037 - LIXEIRA

Desclassificação: Em sua composição de preço apresentada a empresa apresenta um item divergente do solicitado no termo de referencia, a mesma em usa como referencia de
valor uma lixeira plástica de 30l (conforme NF nº 000342790), enquanto no termo de referencia para o item se pede lixeira de 50l, sendo assim, após análise esta equipe de apoio
e pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor ofertado e com base no art. 48, II da Lei 8.666 considera o mesmo inexequível desclassificando assim sua proposta.

19/12/2022 - 17:57:12 AC COMERCIO VAREJISTA
E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-06 Item 0002 - DESINFETANTE 2L

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 17:58:26 AC COMERCIO VAREJISTA
E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-06 Item 0010 - LIMPA - VIDRO

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 17:58:57 AC COMERCIO VAREJISTA
E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-06 Item 0019 - RODO DE LIMPEZA CHÃO

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 17:59:20 J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-44 Item 0022 - VASSOURA

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 18:03:51 PRAX - DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

36.761.673/0001-01 Item 0023 - AVENTAL

Desclassificação: Na diligência apresentada a empresa informa que o custo do avental seria de R$ 1,71, porém na Nota Fiscal nº 0770 apresentada no item 07 da mesma mostra
o valor unitário do produto a R$ 20,50 totalmente divergente do valor informado pela empresa na composição apresentada. Sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro
entendem que a empresa não comprova a exequibilidade da proposta apresentada e com base no art. 48, II da Lei 8666 decide pela desclassificação da mesma.

19/12/2022 - 18:05:14 J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-44 Item 0025 - PÁ

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 18:05:37 J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-44 Item 0031 - CONDICIONADOR BABY NEUTRO 250ML

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 18:06:00 AC COMERCIO VAREJISTA
E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-06 Item 0035 - SACO PLASTICO - LIXO

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 18:12:37 IDEAL PAPELARIA
COMERCIO E SERVICOS
EIRELI

19.578.887/0001-28 Item 0034 - ALCOOL II

Desclassificação: A empresa apresentou o uma composição de preço acompanhada de uma Nota Fiscal referente ao mês 02 (fevereiro), antiga, além do mais a nota fiscal
apresentada o item não condiz com o item do termo de referencia aonde pede que o item seja em apresentado em embalagens acondicionadas caixa com 12 unidades, o item na
nota fiscal aparenta esta em KG, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não comprovou o valor ofertado, com base no art. 48, II da Lei 8.666
decidimos pela desclassificação da proposta da empresa.

20/12/2022 - 13:07:32 POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 Item 0010 - LIMPA - VIDRO
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Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

20/12/2022 - 13:08:01 POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 Item 0011 - ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

20/12/2022 - 13:08:31 J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-44 Item 0019 - RODO DE LIMPEZA CHÃO

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

20/12/2022 - 13:08:50 ET MARQUES EIRELI - ME 08.691.632/0001-50 Item 0034 - ALCOOL II

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

20/12/2022 - 13:09:02 J M POZZER EIRELI 17.041.496/0001-44 Item 0035 - SACO PLASTICO - LIXO

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

20/12/2022 - 13:14:27 POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 Item 0023 - AVENTAL

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

20/12/2022 - 13:18:28 AC COMERCIO VAREJISTA
E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-06 Item 0025 - PÁ

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

20/12/2022 - 16:04:01 S S DA COSTA 16.743.945/0001-33 Item 0006 - ESPONJA LÃ DE AÇO

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

20/12/2022 - 16:04:13 S S DA COSTA 16.743.945/0001-33 Item 0010 - LIMPA - VIDRO

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

20/12/2022 - 16:04:34 S S DA COSTA 16.743.945/0001-33 Item 0020 - SABÃO EM BARRAS

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

20/12/2022 - 16:04:53 S S DA COSTA 16.743.945/0001-33 Item 0023 - AVENTAL

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

20/12/2022 - 16:05:16 ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA

42.458.725/0001-78 Item 0034 - ALCOOL II

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

20/12/2022 - 18:13:49 ESSE CHEMICAL -
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE LIMPEZA
LTDA

42.458.725/0001-78 Item 0020 - SABÃO EM BARRAS

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

20/12/2022 - 20:15:44 AC COMERCIO VAREJISTA
E REPRESENTACAO
COMERCIAL EIRELI

29.024.891/0001-06 Item 0020 - SABÃO EM BARRAS

Desclassificação: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

Reabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

19/12/2022 - 15:17:55 POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 Item 0011 - ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO

A empresa foi desclassificada erroneamente por um erro da equipe de apoio na numeração dos itens, por isso reverto a fase e reabilito a empresa.

19/12/2022 - 15:36:52 POLYMEDH.EIRELI 63.848.345/0001-10 Item 0036 - SACO PLASTICO - LIXO II

Devido a um erro na análise foi equivocadamente desclassificada a empresa, corrijo o ato e reabilito a empresa.

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

20/12/2022 - 20:36 - - - -

0001 - AGUA SANITARIA
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Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

17.041.496/0001-44 - J M
POZZER EIRELI

19/12/2022 - 09:54:26 Sr pregoeiro, o prazo de entrega das comprovações está muito curto, além de
você pedir fora de Horário comercial. Solicito Dilatamento de prazo

Indeferido

Justificativa: 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.

0002 - DESINFETANTE 2L

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

20/12/2022 - 08:07:46 BOM DIA SENHOR PREGOEIRO PEDIMOS QUE NOS DISPONIBILIZE A
OPORTUNIDADE DE ANEXO DO SOLICITADO EM NOSSOS ITENS TENDO EM
VISTA QUE VOCE INFORMOU QUE O PROCESSO SE PRORROGARIA JÁ
DEPOIS DO HORARIO COMERCIAL E TAMBEM SOLICITOU ANEXO FORA DO
ARARIO DO COMERCIO.

Indeferido

Justificativa: 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.

63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

20/12/2022 - 17:50:59 que compreensão senhor pregoeiro tendo em vista que tem empresas que fecham
no horario comercial

Indeferido

Justificativa: Senhores, como foi informado o pregão seguirá para agilizar e tentar finalizar ainda hoje o processo.

0011 - ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

19/12/2022 - 10:52:48 Sr. Pregoeiro bom dia!! Qual foi o critério que o senhor usou para analisar a
planilha de custo da empresa Prax? Aparentemente os valores estão batendo e
coincide para o fornecimento dos itens apresentados

Indeferido

Justificativa: 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.

63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

20/12/2022 - 14:07:19 sr pregoeiro descordamos da nossa desclassificação perante aos itens
arrematados tendo em vista que a devida solicitação foi feita fora do horario
comercial, e mais referente ao item 11 nos ja mandamos a composição do mesmo
como vc pode consultar nos documentos anexados

Indeferido

Justificativa: Senhores, o processo ainda estava ocorrendo, foi avisado que iriamos levar um pouco mais além do horário comercial, assim como nos dias anteriores desta
licitação, por razões de termos pressa na finalização do certame, após consultar os documentos anexados não foram encontrados composições apresentadas para o referido
item. 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.

63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

20/12/2022 - 16:05:43 sr pregoeiro descordamos da nossa desclassificação perante aos itens
arrematados tendo em vista que a devida solicitação foi feita fora do horario
comercial, e mais referente ao item 11 nos ja mandamos a composição do mesmo
como vc pode consultar nos documentos anexados

Indeferido

Justificativa: Senhores, o processo ainda estava ocorrendo, foi avisado que iriamos levar um pouco mais além do horário comercial, assim como nos dias anteriores desta
licitação, por razões de termos pressa na finalização do certame, após consultar os documentos anexados não foram encontrados composições apresentadas para o referido
item. 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.

0012 - INSETICIDA

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

19/12/2022 - 10:51:35 Sr. Pregoeiro bom dia!! Qual foi o critério que o senhor usou para analisar a
planilha de custo da empresa Prax? Aparentemente os valores estão batendo e
coincide para o fornecimento dos itens apresentados

Indeferido

Justificativa: 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.

0013 - DETERGENTE LIQUIDO

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

36.761.673/0001-01 - PRAX -
DISTRIBUIDORA
SERVICOS EIRELI

19/12/2022 - 10:53:12 Sr. Pregoeiro bom dia!! Qual foi o critério que o senhor usou para analisar a
planilha de custo da empresa Prax? Aparentemente os valores estão batendo e
coincide para o fornecimento dos itens apresentados

Indeferido
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Justificativa: 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.

0034 - ALCOOL II

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

08.691.632/0001-50 - ET
MARQUES EIRELI - ME

20/12/2022 - 17:44:54 SR PREGOEIRO NÃO CONCORDAMOS COM NOSSA DESCLASSIFICAÇÃO,
POIS EM NENHUM MOMENTO FOI SOLICITADO COMPOSIÇÃO PARA ESTE
ITEM AINDA...

Indeferido

Justificativa: Senhores, foram solicitadas diligência conforme mostra no chat: 19/12/2022 Sistema - Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às
20:21 do dia 19/12/2022.

0036 - SACO PLASTICO - LIXO II

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

63.848.345/0001-10 -
POLYMEDH.EIRELI

19/12/2022 - 15:31:17 SR PREGOEIRO NÃO CONCORDAMOS COM NOSSA DESCLASSIFICAÇÃO
POIS EM NENHUM MOMENTO FOI SOLICITADO COMPOSIÇÃO PARA ESTE
ITEM AINDA.

Indeferido

Justificativa: A empresa foi reabilitada para o item. 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.

Chat
Data Apelido Frase

16/12/2022 - 13:01:17 Pregoeiro Boa tarde senhores

16/12/2022 - 13:01:50 Pregoeiro Sejam bem vindos a mais uma licitação do governo municipal de Ipixuna do Pará.

16/12/2022 - 13:16:59 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

16/12/2022 - 13:27:37 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

16/12/2022 - 13:27:38 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.

16/12/2022 - 13:28:54 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 13:28:54 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 13:28:55 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 13:28:55 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 13:28:56 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 13:28:56 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 13:28:57 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 13:28:57 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 13:28:58 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 13:28:58 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 13:29:01 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 13:29:01 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 13:29:01 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 13:29:01 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 13:29:02 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 13:29:02 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 13:29:06 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 13:29:06 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 13:29:07 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 13:29:07 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 13:41:00 Sistema O item 0005 foi encerrado.

16/12/2022 - 13:41:42 Sistema O item 0004 foi encerrado.

16/12/2022 - 13:42:00 Sistema O item 0007 foi encerrado.

16/12/2022 - 13:44:17 Sistema O item 0001 foi encerrado.

16/12/2022 - 13:45:16 Sistema O item 0006 foi encerrado.

16/12/2022 - 13:47:13 Sistema O item 0008 foi encerrado.
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16/12/2022 - 13:50:25 Sistema O item 0009 foi encerrado.

16/12/2022 - 13:51:58 Sistema O item 0002 foi encerrado.

16/12/2022 - 13:55:49 Sistema O item 0003 foi encerrado.

16/12/2022 - 13:56:34 Sistema O item 0010 foi encerrado.

16/12/2022 - 13:56:57 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 13:56:57 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 13:56:58 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 13:56:58 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 13:56:59 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 13:56:59 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 13:57:00 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 13:57:00 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 13:57:01 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 13:57:01 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 13:57:01 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 13:57:01 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 13:57:02 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 13:57:02 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 13:57:03 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 13:57:03 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 13:57:04 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 13:57:04 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 13:57:05 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 13:57:05 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 13:59:02 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 13:59:02 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 13:59:03 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 13:59:03 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 13:59:04 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 13:59:04 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 13:59:05 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 13:59:05 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 13:59:06 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 13:59:06 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 13:59:07 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 13:59:07 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 13:59:08 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 13:59:08 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 13:59:09 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 13:59:09 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 13:59:10 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 13:59:10 Sistema O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 13:59:11 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 13:59:11 Sistema O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 14:06:59 Sistema O item 0011 foi encerrado.

16/12/2022 - 14:07:15 Sistema O item 0014 foi encerrado.

16/12/2022 - 14:07:35 Sistema O item 0016 foi encerrado.

16/12/2022 - 14:07:41 Sistema O item 0017 foi encerrado.

16/12/2022 - 14:08:20 Sistema O item 0020 foi encerrado.

16/12/2022 - 14:08:50 Sistema O item 0012 foi encerrado.

16/12/2022 - 14:09:02 Sistema O item 0021 foi encerrado.

16/12/2022 - 14:09:05 Sistema O item 0023 foi encerrado.

16/12/2022 - 14:09:32 Sistema O item 0022 foi encerrado.

16/12/2022 - 14:12:09 Sistema O item 0027 foi encerrado.

16/12/2022 - 14:12:12 Sistema O item 0025 foi encerrado.

16/12/2022 - 14:12:24 Sistema O item 0019 foi encerrado.

16/12/2022 - 14:12:45 Sistema O item 0028 foi encerrado.
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16/12/2022 - 14:14:51 Sistema O item 0015 foi encerrado.

16/12/2022 - 14:15:01 Sistema O item 0013 foi encerrado.

16/12/2022 - 14:16:06 Sistema O item 0030 foi encerrado.

16/12/2022 - 14:16:33 Sistema O item 0024 foi encerrado.

16/12/2022 - 14:16:45 Sistema O item 0029 foi encerrado.

16/12/2022 - 14:19:00 Sistema O item 0018 foi encerrado.

16/12/2022 - 14:19:18 Sistema O item 0026 foi encerrado.

16/12/2022 - 14:19:36 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 14:19:36 Sistema O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 14:19:38 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 14:19:38 Sistema O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 14:19:38 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 14:19:38 Sistema O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 14:19:40 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 14:19:40 Sistema O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 14:19:40 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 14:19:40 Sistema O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 14:19:41 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 14:19:41 Sistema O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 14:19:44 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 14:19:44 Sistema O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 14:19:44 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 14:19:44 Sistema O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

16/12/2022 - 14:21:32 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 7,84 para o item 0038 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

16/12/2022 - 14:22:16 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 7,84 para o item 0038 foi aprovado pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 14:29:46 Sistema O item 0038 foi encerrado.

16/12/2022 - 14:31:36 Sistema O item 0036 foi encerrado.

16/12/2022 - 14:32:16 Sistema O item 0037 foi encerrado.

16/12/2022 - 14:33:07 Sistema O item 0034 foi encerrado.

16/12/2022 - 14:34:01 Sistema O item 0031 foi encerrado.

16/12/2022 - 14:34:25 Sistema O item 0033 foi encerrado.

16/12/2022 - 14:34:31 Sistema O item 0032 foi encerrado.

16/12/2022 - 14:34:31 Sistema O item 0035 foi encerrado.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0001 teve como arrematante J M POZZER EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 23,23.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0002 teve como arrematante J M POZZER EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 44,19.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0003 teve como arrematante J M POZZER EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 121,99.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0004 teve como arrematante J M POZZER EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 2,49.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0005 teve como arrematante J M POZZER EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 18,42.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0006 teve como arrematante J M POZZER EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 2,20.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0007 teve como arrematante J M POZZER EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 39,99.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0008 teve como arrematante PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 1,13.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0009 teve como arrematante PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 8,00.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0010 teve como arrematante J M POZZER EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 43,51.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0011 teve como arrematante PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 0,59.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0012 teve como arrematante PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 8,80.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0013 teve como arrematante PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 19,80.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0014 teve como arrematante J M POZZER EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 5,49.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0015 teve como arrematante PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 21,84.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0016 teve como arrematante POLYMEDH.EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,76.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0017 teve como arrematante POLYMEDH.EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 2,76.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0018 teve como arrematante Y M GORAYEB SANTOS - EPP/SS com lance de R$ 3,49.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0019 teve como arrematante Y M GORAYEB SANTOS - EPP/SS com lance de R$ 5,27.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0020 teve como arrematante PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 3,00.
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16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0021 teve como arrematante POLYMEDH.EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 1,95.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0022 teve como arrematante IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 7,48.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0023 teve como arrematante IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 7,98.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0024 teve como arrematante Y M GORAYEB SANTOS - EPP/SS com lance de R$ 3,50.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0025 teve como arrematante IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 6,73.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0026 teve como arrematante Y M GORAYEB SANTOS - EPP/SS com lance de R$ 14,00.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0027 teve como arrematante POLYMEDH.EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 0,10.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0028 teve como arrematante PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 2,92.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0029 teve como arrematante Y M GORAYEB SANTOS - EPP/SS com lance de R$ 8,97.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0030 teve como arrematante Y M GORAYEB SANTOS - EPP/SS com lance de R$ 9,00.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0031 teve como arrematante Y M GORAYEB SANTOS - EPP/SS com lance de R$ 8,90.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0032 teve como arrematante IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 19,90.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0033 teve como arrematante J M POZZER EIRELI - EPP/SS com lance de R$ 77,69.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0034 teve como arrematante Y M GORAYEB SANTOS - EPP/SS com lance de R$ 90,00.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0035 teve como arrematante Y M GORAYEB SANTOS - EPP/SS com lance de R$ 24,00.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0036 teve como arrematante PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI - EPP/SS com lance de
R$ 18,90.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0037 teve como arrematante Y M GORAYEB SANTOS - EPP/SS com lance de R$ 50,00.

16/12/2022 - 14:39:53 Sistema O item 0038 teve como arrematante POLYMEDH.EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 7,00.

16/12/2022 - 14:39:55 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

16/12/2022 - 14:40:55 F. J M POZZER EIRELI Negociação Item 0001: TODOS OS ITENS ESTÃO EM SEU MENOR VALOR

16/12/2022 - 14:41:12 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 16/12/2022 às 16:42.

16/12/2022 - 14:42:29 F. POLYMEDH.EIRELI Documentação Item 0016: Boa tarde, sr pregoeiro já estamos em nosso menor valor para o item.

16/12/2022 - 14:42:59 F. POLYMEDH.EIRELI Documentação Item 0017: Boa tarde, sr pregoeiro já estamos em nosso menor valor para o item.

16/12/2022 - 14:43:23 F. POLYMEDH.EIRELI Documentação Item 0021: Boa tarde, sr pregoeiro já estamos em nosso menor valor para o item.

16/12/2022 - 14:43:30 F. POLYMEDH.EIRELI Documentação Item 0027: Boa tarde, sr pregoeiro já estamos em nosso menor valor para o item.

16/12/2022 - 14:43:44 F. POLYMEDH.EIRELI Documentação Item 0038: Boa tarde, sr pregoeiro já estamos em nosso menor valor para o item.

16/12/2022 - 14:43:45 F. PRAX - DISTRIBUID... Negociação Item 0008: já estamos no nosso mínimo

16/12/2022 - 14:44:18 Sistema A proposta readequada do item 0008 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 14:44:23 F. PRAX - DISTRIBUID... Negociação Item 0009: já estamos no nosso mínimo

16/12/2022 - 14:44:30 Sistema A proposta readequada do item 0009 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 14:45:05 F. PRAX - DISTRIBUID... Negociação Item 0011: já estamos no nosso mínimo

16/12/2022 - 14:45:13 Sistema A proposta readequada do item 0011 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 14:45:19 F. PRAX - DISTRIBUID... Negociação Item 0012: já estamos no nosso mínimo

16/12/2022 - 14:45:25 Sistema A proposta readequada do item 0012 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 14:45:30 F. PRAX - DISTRIBUID... Negociação Item 0013: já estamos no nosso mínimo

16/12/2022 - 14:45:37 Sistema A proposta readequada do item 0013 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 14:45:41 F. PRAX - DISTRIBUID... Negociação Item 0015: já estamos no nosso mínimo

16/12/2022 - 14:45:49 Sistema A proposta readequada do item 0015 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 14:45:54 F. PRAX - DISTRIBUID... Negociação Item 0020: já estamos no nosso mínimo

16/12/2022 - 14:46:06 Sistema A proposta readequada do item 0020 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 14:46:16 F. PRAX - DISTRIBUID... Negociação Item 0028: já estamos no nosso mínimo

16/12/2022 - 14:46:23 Sistema A proposta readequada do item 0028 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 14:46:31 F. PRAX - DISTRIBUID... Negociação Item 0036: já estamos no nosso mínimo

16/12/2022 - 14:46:39 Sistema A proposta readequada do item 0036 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 14:53:04 Sistema A proposta readequada do item 0016 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 14:53:11 Sistema A proposta readequada do item 0017 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 14:53:20 Sistema A proposta readequada do item 0021 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 14:53:31 Sistema A proposta readequada do item 0027 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 14:53:44 Sistema A proposta readequada do item 0038 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 14:58:02 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 14:58:10 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 14:58:26 Sistema A proposta readequada do item 0003 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 14:58:31 Sistema A proposta readequada do item 0004 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 14:58:37 Sistema A proposta readequada do item 0005 foi anexada ao processo.
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16/12/2022 - 14:58:43 Sistema A proposta readequada do item 0007 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 14:58:49 Sistema A proposta readequada do item 0010 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 14:58:56 Sistema A proposta readequada do item 0033 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 15:00:54 Sistema A proposta readequada do item 0032 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 15:01:23 Sistema A proposta readequada do item 0025 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 15:24:47 F. Y M GORAYEB SANTOS Documentação Item 0018: ilustre pregoeiro estamos em nossas melhores ofertas nos itens arrematados ate
o momento

16/12/2022 - 15:25:39 Sistema A proposta readequada do item 0018 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 15:43:59 Sistema A proposta readequada do item 0019 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 15:44:21 Sistema A proposta readequada do item 0024 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 15:44:35 Sistema A proposta readequada do item 0026 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 15:44:52 Sistema A proposta readequada do item 0029 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 15:45:09 Sistema A proposta readequada do item 0030 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 15:45:39 Sistema A proposta readequada do item 0031 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 15:46:11 Sistema A proposta readequada do item 0034 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 15:46:45 Sistema A proposta readequada do item 0035 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 15:47:14 Sistema A proposta readequada do item 0037 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 16:27:15 F. J M POZZER EIRELI Negociação Item 0001: Sr pregoeiro, TODOS OS PROSUTOS ESTÃO NO SEU MENOR VALOR,
OBRIGADO

16/12/2022 - 16:42:31 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:43 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:42:31 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:42:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 18:43 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:42:46 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:43:00 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 18:43 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:43:00 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:43:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 18:44 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:43:15 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:43:31 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 18:44 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:43:31 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:43:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 18:44 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:43:50 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:44:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 18:45 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:44:05 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:44:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 18:45 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:44:21 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:44:35 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 18:45 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:44:35 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:44:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 18:45 do dia 16/12/2022.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/12/2022 às 17:23:25.
Código verificador: 40F977

Página 103 de 125

16/12/2022 - 16:44:49 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:45:07 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 18:46 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:45:07 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:45:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 18:46 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:45:21 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:45:34 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 18:46 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:45:34 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:45:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 18:46 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:45:50 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:46:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 18:47 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:46:05 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:46:19 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 18:47 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:46:19 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:46:34 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 18:47 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:46:34 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:46:48 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 18:47 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:46:48 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:47:02 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 18:47 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:47:02 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:47:16 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 18:48 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:47:16 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:47:36 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 18:48 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:47:36 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:47:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 18:48 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:47:49 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:48:02 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 18:48 do dia 16/12/2022.
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16/12/2022 - 16:48:02 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:48:15 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 18:49 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:48:15 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:48:28 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 18:49 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:48:28 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:48:47 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 18:49 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:48:47 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:49:03 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 18:49 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:49:03 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:49:17 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 18:50 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:49:17 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:49:31 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 18:50 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:49:31 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:49:53 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 18:50 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:49:53 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:50:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 18:51 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:50:10 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:50:25 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 18:51 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:50:25 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:50:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 18:51 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:50:39 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:50:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 18:51 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:50:54 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:51:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 18:51 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:51:10 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:51:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0035. O prazo de envio é até às 18:52 do dia 16/12/2022.
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16/12/2022 - 16:51:33 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:51:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 18:52 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:51:50 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:52:04 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0038. O prazo de envio é até às 18:52 do dia 16/12/2022.

16/12/2022 - 16:52:04 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 16:52:36 Pregoeiro Cada composição deverá ser inserida em seu item correspondente e organizado, sob pena de não aceitação.

16/12/2022 - 16:53:20 Pregoeiro Senhores, iremos estender o certame um pouco além do horário para o envio das composições pelos
senhores.

16/12/2022 - 17:33:10 Sistema A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 17:33:20 Sistema A diligência do item 0017 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 17:36:57 Sistema A diligência do item 0021 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 17:37:05 Sistema A diligência do item 0027 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 17:37:35 Sistema A diligência do item 0038 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 18:13:10 Sistema A diligência do item 0018 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 18:13:24 Sistema A diligência do item 0019 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 18:15:29 Sistema A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 18:15:38 Sistema A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 18:15:54 Sistema A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 18:17:01 Sistema A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 18:17:14 Sistema A diligência do item 0013 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 18:17:24 Sistema A diligência do item 0015 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 18:17:41 Sistema A diligência do item 0020 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 18:18:16 Sistema A diligência do item 0028 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 18:18:36 Sistema A diligência do item 0036 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 18:24:32 Sistema A diligência do item 0032 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 18:24:45 Sistema A diligência do item 0022 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 18:24:56 Sistema A diligência do item 0023 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 18:25:09 Sistema A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 18:26:08 Sistema A diligência do item 0024 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 18:26:19 Sistema A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 18:26:30 Sistema A diligência do item 0029 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 18:26:42 Sistema A diligência do item 0030 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 18:26:59 Sistema A diligência do item 0031 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 18:27:10 Sistema A diligência do item 0034 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 18:27:22 Sistema A diligência do item 0035 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 18:27:34 Sistema A diligência do item 0037 foi anexada ao processo.

16/12/2022 - 19:04:08 Sistema O fornecedor J M POZZER EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 19:04:08 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:04:08 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com lance de R$ 23,25.

16/12/2022 - 19:04:19 Sistema O fornecedor J M POZZER EIRELI foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 19:04:19 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:04:19 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI com lance de R$
44,20.

16/12/2022 - 19:04:30 Sistema O fornecedor J M POZZER EIRELI foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 19:04:30 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:04:30 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA com lance de R$ 122,00.

16/12/2022 - 19:04:41 Sistema O fornecedor J M POZZER EIRELI foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.
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16/12/2022 - 19:04:41 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:04:41 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI com lance de R$
2,50.

16/12/2022 - 19:04:49 Sistema O fornecedor J M POZZER EIRELI foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 19:04:49 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:04:49 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante AC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL
EIRELI com lance de R$ 18,43.

16/12/2022 - 19:05:04 Sistema O fornecedor J M POZZER EIRELI foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 19:05:04 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:05:04 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI com lance de R$
2,21.

16/12/2022 - 19:05:15 Sistema O fornecedor J M POZZER EIRELI foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 19:05:15 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:05:15 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante S S DA COSTA com lance de R$ 40,00.

16/12/2022 - 19:06:01 Sistema O fornecedor J M POZZER EIRELI foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 19:06:01 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:06:01 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI com lance de R$
43,52.

16/12/2022 - 19:06:25 Sistema O fornecedor J M POZZER EIRELI foi desclassificado para o item 0014 pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 19:06:25 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:06:25 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA com lance de R$ 5,50.

16/12/2022 - 19:07:39 Sistema O fornecedor J M POZZER EIRELI foi desclassificado para o item 0033 pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 19:07:39 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:07:39 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante Y M GORAYEB SANTOS com lance de R$ 77,70.

16/12/2022 - 19:16:59 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi desclassificado para o item 0018 pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 19:16:59 Sistema Motivo: A empresa apresentou composição de preço sem apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou
qualquer documento que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo assim,
conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e pregoeiro entende que a empresa não comprovou o
valor de sua proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:16:59 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante J M POZZER EIRELI com lance de R$ 3,50.

16/12/2022 - 19:17:21 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi desclassificado para o item 0019 pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 19:17:21 Sistema Motivo: A empresa apresentou composição de preço sem apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou
qualquer documento que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo assim,
conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e pregoeiro entende que a empresa não comprovou o
valor de sua proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:17:21 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance
de R$ 5,28.

16/12/2022 - 19:17:45 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi desclassificado para o item 0024 pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 19:17:45 Sistema Motivo: A empresa apresentou composição de preço sem apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou
qualquer documento que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo assim,
conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e pregoeiro entende que a empresa não comprovou o
valor de sua proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:17:45 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance
de R$ 3,54.

16/12/2022 - 19:17:57 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi desclassificado para o item 0026 pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 19:17:57 Sistema Motivo: A empresa apresentou composição de preço sem apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou
qualquer documento que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo assim,
conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e pregoeiro entende que a empresa não comprovou o
valor de sua proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:17:57 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante J M POZZER EIRELI com lance de R$ 14,20.

16/12/2022 - 19:18:14 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi desclassificado para o item 0029 pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 19:18:14 Sistema Motivo: A empresa apresentou composição de preço sem apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou
qualquer documento que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo assim,
conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e pregoeiro entende que a empresa não comprovou o
valor de sua proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:18:14 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante Up dent Importação e Exportação Comercial Ltda com lance de R$
8,98.

16/12/2022 - 19:18:27 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi desclassificado para o item 0030 pelo pregoeiro.
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16/12/2022 - 19:18:27 Sistema Motivo: A empresa apresentou composição de preço sem apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou
qualquer documento que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo assim,
conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e pregoeiro entende que a empresa não comprovou o
valor de sua proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:18:27 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante Up dent Importação e Exportação Comercial Ltda com lance de R$
9,38.

16/12/2022 - 19:18:50 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi desclassificado para o item 0031 pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 19:18:50 Sistema Motivo: A empresa apresentou composição de preço sem apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou
qualquer documento que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo assim,
conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e pregoeiro entende que a empresa não comprovou o
valor de sua proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:18:50 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance
de R$ 8,99.

16/12/2022 - 19:19:07 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi desclassificado para o item 0034 pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 19:19:07 Sistema Motivo: A empresa apresentou composição de preço sem apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou
qualquer documento que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo assim,
conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e pregoeiro entende que a empresa não comprovou o
valor de sua proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:19:07 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante J M POZZER EIRELI com lance de R$ 94,89.

16/12/2022 - 19:19:26 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi desclassificado para o item 0035 pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 19:19:26 Sistema Motivo: A empresa apresentou composição de preço sem apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou
qualquer documento que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo assim,
conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e pregoeiro entende que a empresa não comprovou o
valor de sua proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:19:26 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance
de R$ 24,99.

16/12/2022 - 19:19:39 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi desclassificado para o item 0037 pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 19:19:39 Sistema Motivo: A empresa apresentou composição de preço sem apresentar conforme solicitado notas fiscais e/ou
qualquer documento que comprove a veracidade dos dados inseridos na composição, sendo assim,
conforme art. 48, II da Lei 8.666, esta equipe de apoio e pregoeiro entende que a empresa não comprovou o
valor de sua proposta, sendo considerados inexequíveis, desclassificando a proposta da empresa.

16/12/2022 - 19:19:39 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante AC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL
EIRELI com lance de R$ 54,99.

16/12/2022 - 19:30:55 Sistema O fornecedor IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0022
pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 19:30:55 Sistema Motivo: A composição de preço apresentado pela empresa não apresenta dados completos, apenas informa
custo e imposto, não detalha dados básicos como lucro, frete e outros custos, além disso a somatória de
alguns dos itens apresentados estão em divergência com o item 023 e o item 32, sendo assim, esta equipe
de apoio e pregoeiro entende que a composição de preço não comprova a exequibilidade do preço ofertado,
sendo assim, com base no art. 48, II da Lei 8.666 decidimos pela desclassificação da proposta ofertada pela
empresa.

16/12/2022 - 19:30:55 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante AC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL
EIRELI com lance de R$ 7,49.

16/12/2022 - 19:31:11 Sistema O fornecedor IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0023
pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 19:31:11 Sistema Motivo: A composição de preço apresentado pela empresa não apresenta dados completos, apenas informa
custo e imposto, não detalha dados básicos como lucro, frete e outros custos, além disso a somatória de
alguns dos itens apresentados estão em divergência com o item 023 e o item 32, sendo assim, esta equipe
de apoio e pregoeiro entende que a composição de preço não comprova a exequibilidade do preço ofertado,
sendo assim, com base no art. 48, II da Lei 8.666 decidimos pela desclassificação da proposta ofertada pela
empresa.

16/12/2022 - 19:31:11 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante AC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL
EIRELI com lance de R$ 7,99.

16/12/2022 - 19:31:24 Sistema O fornecedor IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0025
pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 19:31:24 Sistema Motivo: A composição de preço apresentado pela empresa não apresenta dados completos, apenas informa
custo e imposto, não detalha dados básicos como lucro, frete e outros custos, além disso a somatória de
alguns dos itens apresentados estão em divergência com o item 023 e o item 32, sendo assim, esta equipe
de apoio e pregoeiro entende que a composição de preço não comprova a exequibilidade do preço ofertado,
sendo assim, com base no art. 48, II da Lei 8.666 decidimos pela desclassificação da proposta ofertada pela
empresa.

16/12/2022 - 19:31:24 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI com lance de R$
6,74.

16/12/2022 - 19:31:43 Sistema O fornecedor IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0032
pelo pregoeiro.

16/12/2022 - 19:31:43 Sistema Motivo: A composição de preço apresentado pela empresa não apresenta dados completos, apenas informa
custo e imposto, não detalha dados básicos como lucro, frete e outros custos, além disso a somatória de
alguns dos itens apresentados estão em divergência com o item 023 e o item 32, sendo assim, esta equipe
de apoio e pregoeiro entende que a composição de preço não comprova a exequibilidade do preço ofertado,
sendo assim, com base no art. 48, II da Lei 8.666 decidimos pela desclassificação da proposta ofertada pela
empresa.

16/12/2022 - 19:31:43 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante Y M GORAYEB SANTOS com lance de R$ 20,00.

16/12/2022 - 19:57:35 Sistema O fornecedor PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0008 pelo
pregoeiro.

16/12/2022 - 19:57:35 Sistema Motivo: A empresa informa na planilha de composição que no referido item o valor de custo é 0,08, frete 2%,
imposto 10,27% e outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais ao valor ofertado pela empresa
estando a mesma incompleta, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta
ofertada por considera-la inexequível.
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16/12/2022 - 19:57:35 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA com lance de R$ 1,49.

16/12/2022 - 19:58:00 Sistema O fornecedor PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0009 pelo
pregoeiro.

16/12/2022 - 19:58:00 Sistema Motivo: A empresa informa na planilha de composição que no referido item o valor de custo é 4,78, frete 2%,
imposto 10,27% e outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais ao valor ofertado pela empresa
estando a mesma incompleta, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta
ofertada por considera-la inexequível.

16/12/2022 - 19:58:00 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante J M POZZER EIRELI com lance de R$ 9,97.

16/12/2022 - 19:58:22 Sistema O fornecedor PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0011 pelo
pregoeiro.

16/12/2022 - 19:58:22 Sistema Motivo: A empresa informa na planilha de composição que no referido item o valor de custo é 0,48, frete 2%,
imposto 10,27% e outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais ao valor ofertado pela empresa
estando a mesma incompleta, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta
ofertada por considera-la inexequível.

16/12/2022 - 19:58:22 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante J M POZZER EIRELI com lance de R$ 0,69.

16/12/2022 - 19:58:45 Sistema O fornecedor PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0012 pelo
pregoeiro.

16/12/2022 - 19:58:45 Sistema Motivo: A empresa informa na planilha de composição que no referido item o valor de custo é 5,99, frete 2%,
imposto 10,27% e outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais ao valor ofertado pela empresa
estando a mesma incompleta, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta
ofertada por considera-la inexequível.

16/12/2022 - 19:58:45 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com lance de R$ 8,82.

16/12/2022 - 19:59:11 Sistema O fornecedor PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0013 pelo
pregoeiro.

16/12/2022 - 19:59:11 Sistema Motivo: A empresa informa na planilha de composição que no referido item o valor de custo é 15,50, frete
2%, imposto 10,27% e outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais ao valor ofertado pela empresa
estando a mesma incompleta, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta
ofertada por considera-la inexequível.

16/12/2022 - 19:59:11 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante J M POZZER EIRELI com lance de R$ 26,99.

16/12/2022 - 19:59:36 Sistema O fornecedor PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0015 pelo
pregoeiro.

16/12/2022 - 19:59:36 Sistema Motivo: A empresa informa na planilha de composição que no referido item o valor de custo é 15,87, frete
2%, imposto 10,27% e outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais ao valor ofertado pela empresa
estando a mesma incompleta, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta
ofertada por considera-la inexequível.

16/12/2022 - 19:59:36 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante J M POZZER EIRELI com lance de R$ 28,89.

16/12/2022 - 19:59:59 Sistema O fornecedor PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0020 pelo
pregoeiro.

16/12/2022 - 19:59:59 Sistema Motivo: A empresa informa na planilha de composição que no referido item o valor de custo é 1,70, frete 2%,
imposto 10,27% e outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais ao valor ofertado pela empresa
estando a mesma incompleta, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta
ofertada por considera-la inexequível.

16/12/2022 - 19:59:59 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante J M POZZER EIRELI com lance de R$ 3,13.

16/12/2022 - 20:00:26 Sistema O fornecedor PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0028 pelo
pregoeiro.

16/12/2022 - 20:00:26 Sistema Motivo: A empresa informa na planilha de composição que no referido item o valor de custo é 1,80, frete 2%,
imposto 10,27% e outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais ao valor ofertado pela empresa
estando a mesma incompleta, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta
ofertada por considera-la inexequível.

16/12/2022 - 20:00:26 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante J M POZZER EIRELI com lance de R$ 3,55.

16/12/2022 - 20:00:53 Sistema O fornecedor PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0036 pelo
pregoeiro.

16/12/2022 - 20:00:53 Sistema Motivo: A empresa informa na planilha de composição que no referido item o valor de custo é 10,40, frete
2%, imposto 10,27% e outros 8%, analisando a planilha e realizando a somatória dos valores e dados
apresentados o mesmo não somam de forma correta e não são iguais ao valor ofertado pela empresa
estando a mesma incompleta, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não
comprova o valor ofertado em sua proposta, com base no art. 48, II da lei 8.666 desclassificamos a proposta
ofertada por considera-la inexequível.

16/12/2022 - 20:00:53 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante Y M GORAYEB SANTOS com lance de R$ 18,99.

16/12/2022 - 20:05:56 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/12/2022.

16/12/2022 - 20:05:56 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 20:06:12 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/12/2022.
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16/12/2022 - 20:06:12 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 20:06:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/12/2022.

16/12/2022 - 20:06:30 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 20:06:47 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/12/2022.

16/12/2022 - 20:06:47 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 20:07:16 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/12/2022.

16/12/2022 - 20:07:16 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 20:07:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/12/2022.

16/12/2022 - 20:07:52 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 20:08:11 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/12/2022.

16/12/2022 - 20:08:11 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 20:08:29 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/12/2022.

16/12/2022 - 20:08:29 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 20:08:48 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/12/2022.

16/12/2022 - 20:08:48 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 20:09:04 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/12/2022.

16/12/2022 - 20:09:04 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 20:09:23 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/12/2022.

16/12/2022 - 20:09:23 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 20:09:41 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/12/2022.

16/12/2022 - 20:09:41 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 20:10:00 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/12/2022.

16/12/2022 - 20:10:00 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 20:10:17 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/12/2022.

16/12/2022 - 20:10:17 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 20:10:38 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/12/2022.
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16/12/2022 - 20:10:38 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 20:10:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/12/2022.

16/12/2022 - 20:10:54 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 20:11:11 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/12/2022.

16/12/2022 - 20:11:11 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 20:11:35 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/12/2022.

16/12/2022 - 20:11:35 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 20:11:53 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/12/2022.

16/12/2022 - 20:11:53 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 20:12:09 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/12/2022.

16/12/2022 - 20:12:09 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 20:12:29 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/12/2022.

16/12/2022 - 20:12:29 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 20:12:53 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/12/2022.

16/12/2022 - 20:12:53 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 20:13:11 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/12/2022.

16/12/2022 - 20:13:11 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 20:13:29 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/12/2022.

16/12/2022 - 20:13:29 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 20:13:51 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/12/2022.

16/12/2022 - 20:13:51 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 20:14:08 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/12/2022.

16/12/2022 - 20:14:08 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 20:14:27 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/12/2022.

16/12/2022 - 20:14:27 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 20:14:47 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/12/2022.
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16/12/2022 - 20:14:47 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 20:15:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0035. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/12/2022.

16/12/2022 - 20:15:05 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 20:15:26 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/12/2022.

16/12/2022 - 20:15:26 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 20:15:44 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 08:30 do dia 19/12/2022.

16/12/2022 - 20:15:44 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

16/12/2022 - 20:16:39 Pregoeiro Senhores, mandem as composições até o prazo determinado, iremos suspender o processo e continuaremos
na segunda feira 19/12/2022 as 08:30. Bom final de semana.

18/12/2022 - 18:08:07 Sistema A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.

18/12/2022 - 18:08:22 Sistema A diligência do item 0022 foi anexada ao processo.

18/12/2022 - 18:08:29 Sistema A diligência do item 0023 foi anexada ao processo.

18/12/2022 - 18:08:45 Sistema A diligência do item 0037 foi anexada ao processo.

19/12/2022 - 07:20:34 Sistema A diligência do item 0024 foi anexada ao processo.

19/12/2022 - 08:25:16 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

19/12/2022 - 08:25:17 Sistema A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.

19/12/2022 - 08:34:38 Pregoeiro Bom dia senhores

19/12/2022 - 08:35:39 Pregoeiro Iremos analisar as composições apresentadas

19/12/2022 - 09:54:26 Sistema O fornecedor J M POZZER EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

19/12/2022 - 10:51:35 Sistema O fornecedor PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0012.

19/12/2022 - 10:52:48 Sistema O fornecedor PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0011.

19/12/2022 - 10:53:12 Sistema O fornecedor PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o
item 0013.

19/12/2022 - 11:35:45 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

19/12/2022 - 11:35:45 Sistema Intenção: Sr pregoeiro, o prazo de entrega das comprovações está muito curto, além de você pedir fora de
Horário comercial. Solicito Dilatamento de prazo

19/12/2022 - 11:35:45 Sistema Justificativa: 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.

19/12/2022 - 11:36:39 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0011.

19/12/2022 - 11:36:39 Sistema Intenção: Sr. Pregoeiro bom dia!! Qual foi o critério que o senhor usou para analisar a planilha de custo da
empresa Prax? Aparentemente os valores estão batendo e coincide para o fornecimento dos itens
apresentados

19/12/2022 - 11:36:39 Sistema Justificativa: 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.

19/12/2022 - 11:36:50 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0012.

19/12/2022 - 11:36:50 Sistema Intenção: Sr. Pregoeiro bom dia!! Qual foi o critério que o senhor usou para analisar a planilha de custo da
empresa Prax? Aparentemente os valores estão batendo e coincide para o fornecimento dos itens
apresentados

19/12/2022 - 11:36:50 Sistema Justificativa: 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.

19/12/2022 - 11:37:03 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0013.

19/12/2022 - 11:37:03 Sistema Intenção: Sr. Pregoeiro bom dia!! Qual foi o critério que o senhor usou para analisar a planilha de custo da
empresa Prax? Aparentemente os valores estão batendo e coincide para o fornecimento dos itens
apresentados

19/12/2022 - 11:37:03 Sistema Justificativa: 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.

19/12/2022 - 11:41:41 Sistema O fornecedor PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0002 pelo
pregoeiro.

19/12/2022 - 11:41:41 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 11:41:41 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA com lance de R$ 57,00.
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19/12/2022 - 11:42:08 Sistema O fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA foi desclassificado
para o item 0003 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 11:42:08 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 11:42:08 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante AC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL
EIRELI com lance de R$ 130,21.

19/12/2022 - 11:42:21 Sistema O fornecedor PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0004 pelo
pregoeiro.

19/12/2022 - 11:42:21 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 11:42:21 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante AC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL
EIRELI com lance de R$ 2,53.

19/12/2022 - 11:49:18 Sistema O fornecedor AC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI foi desclassificado
para o item 0005 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 11:49:18 Sistema Motivo: Ao analisar a composição apresentado pela empresa para o referido item, observamos que a
somatória dos valores informados no total não é igual o valor ofertado pela empresa, e ainda mais, a nota
fiscal emitida para a comprovação dos valores foi emitida posterior ao pedido de composição, ato claro de
que a mesma foi emitida para tão somente si justificar esse pedido, sendo assim, esta equipe de apoio e
pregoeiro entende que a empresa não comprova o valor ofertado e ainda mais emitiu nota fiscal somente
para esse pedido. Desta forma decidimos por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 11:49:18 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com lance de R$ 18,45.

19/12/2022 - 11:49:47 Sistema O fornecedor PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0006 pelo
pregoeiro.

19/12/2022 - 11:49:47 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 11:49:47 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante AC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL
EIRELI com lance de R$ 2,27.

19/12/2022 - 11:50:18 Sistema O fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA foi desclassificado
para o item 0008 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 11:50:18 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 11:50:18 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante J M POZZER EIRELI com lance de R$ 1,64.

19/12/2022 - 11:50:34 Sistema O fornecedor J M POZZER EIRELI foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 11:50:34 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 11:50:34 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante AC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL
EIRELI com lance de R$ 10,98.

19/12/2022 - 11:50:44 Sistema O fornecedor PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0010 pelo
pregoeiro.

19/12/2022 - 11:50:44 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 11:50:44 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA com lance de R$ 48,00.

19/12/2022 - 11:51:40 Sistema O fornecedor J M POZZER EIRELI foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 11:51:40 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 11:51:40 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com lance de R$ 0,72.

19/12/2022 - 11:53:35 Sistema O fornecedor J M POZZER EIRELI foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 11:53:35 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 11:53:35 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA com lance de R$ 30,45.

19/12/2022 - 11:53:45 Sistema O fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA foi desclassificado
para o item 0014 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 11:53:45 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 11:53:45 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI com lance de R$
6,05.

19/12/2022 - 11:53:55 Sistema O fornecedor J M POZZER EIRELI foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 11:53:55 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 11:53:55 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA com lance de R$ 28,98.

19/12/2022 - 11:54:15 Sistema O fornecedor J M POZZER EIRELI foi desclassificado para o item 0018 pelo pregoeiro.
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19/12/2022 - 11:54:15 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 11:54:15 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante S S DA COSTA com lance de R$ 3,81.

19/12/2022 - 11:54:27 Sistema O fornecedor IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0019
pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 11:54:27 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 11:54:27 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI com lance de R$
5,29.

19/12/2022 - 11:54:39 Sistema O fornecedor J M POZZER EIRELI foi desclassificado para o item 0020 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 11:54:39 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 11:54:39 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante S S DA COSTA com lance de R$ 4,24.

19/12/2022 - 12:06:00 Sistema O fornecedor AC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI foi desclassificado
para o item 0022 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 12:06:00 Sistema Motivo: Ao analisar a composição de preço apresentada pela empresa observamos que a mesma emitiu
Nota Fiscal para comprovar os valores posterior ao pedido de composição, uma tentativa de justificar o valor
ofertado na fase de lance, esta equipe de apoio entende que a comprovação dos valores devem ser feitas
com apresentação de notas fiscais emitidas anteriores ao certame e não posterior ao pedido de composição,
uma vez que a emissão posterior permite ao representante colocar o valor com base na composição e assim
manipulando os valores, esta equipe de apoio entende que a empresa usando desse artificio não comprova o
valor ofertado, sendo assim, com base no art. 48, II da 8.666 decidimos pela desclassificação da proposta da
empresa e que os altos sejam encaminhados ao jurídico para análise e verificação do acontecido.

19/12/2022 - 12:06:00 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante Y M GORAYEB SANTOS com lance de R$ 7,50.

19/12/2022 - 12:06:34 Sistema O fornecedor AC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI foi desclassificado
para o item 0023 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 12:06:34 Sistema Motivo: Ao analisar a composição de preço apresentada pela empresa observamos que a mesma emitiu
Nota Fiscal para comprovar os valores posterior ao pedido de composição, uma tentativa de justificar o valor
ofertado na fase de lance, esta equipe de apoio entende que a comprovação dos valores devem ser feitas
com apresentação de notas fiscais emitidas anteriores ao certame e não posterior ao pedido de composição,
uma vez que a emissão posterior permite ao representante colocar o valor com base na composição e assim
manipulando os valores, esta equipe de apoio entende que a empresa usando desse artificio não comprova o
valor ofertado, sendo assim, com base no art. 48, II da 8.666 decidimos pela desclassificação da proposta da
empresa e que os altos sejam encaminhados ao jurídico para análise e verificação do acontecido.

19/12/2022 - 12:06:34 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante J M POZZER EIRELI com lance de R$ 8,80.

19/12/2022 - 12:07:10 Sistema O fornecedor IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0024
pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 12:07:10 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 12:07:10 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante S S DA COSTA com lance de R$ 4,00.

19/12/2022 - 12:07:48 Sistema O fornecedor PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0025 pelo
pregoeiro.

19/12/2022 - 12:07:48 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 12:07:48 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante Y M GORAYEB SANTOS com lance de R$ 9,99.

19/12/2022 - 12:08:05 Sistema O fornecedor J M POZZER EIRELI foi desclassificado para o item 0026 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 12:08:05 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 12:08:05 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance
de R$ 14,28.

19/12/2022 - 12:08:27 Sistema O fornecedor J M POZZER EIRELI foi desclassificado para o item 0028 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 12:08:27 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 12:08:27 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante Y M GORAYEB SANTOS com lance de R$ 3,56.

19/12/2022 - 12:08:42 Sistema O fornecedor Up dent Importação e Exportação Comercial Ltda foi desclassificado para o item 0029 pelo
pregoeiro.

19/12/2022 - 12:08:42 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 12:08:42 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance
de R$ 9,92.

19/12/2022 - 12:08:55 Sistema O fornecedor Up dent Importação e Exportação Comercial Ltda foi desclassificado para o item 0030 pelo
pregoeiro.

19/12/2022 - 12:08:55 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 12:08:55 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance
de R$ 9,66.

19/12/2022 - 12:09:19 Sistema O fornecedor IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0031
pelo pregoeiro.
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19/12/2022 - 12:09:19 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 12:09:19 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante Up dent Importação e Exportação Comercial Ltda com lance de R$
10,44.

19/12/2022 - 12:09:34 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi desclassificado para o item 0032 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 12:09:34 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 12:09:34 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante AC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL
EIRELI com lance de R$ 20,99.

19/12/2022 - 12:09:49 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi desclassificado para o item 0033 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 12:09:49 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 12:09:49 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance
de R$ 77,78.

19/12/2022 - 12:10:05 Sistema O fornecedor J M POZZER EIRELI foi desclassificado para o item 0034 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 12:10:05 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 12:10:05 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI com lance de R$
99,00.

19/12/2022 - 12:10:22 Sistema O fornecedor IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0035
pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 12:10:22 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 12:10:22 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI com lance de R$
27,20.

19/12/2022 - 12:10:32 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi desclassificado para o item 0036 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 12:10:32 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 12:10:32 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com lance de R$ 20,91.

19/12/2022 - 12:10:32 Sistema Para o item 0036, o fornecedor IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI tem direito a lance de
desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 12:11:32 Sistema O fornecedor AC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI foi desclassificado
para o item 0037 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 12:11:32 Sistema Motivo: Ao analisar a composição de preço apresentada pela empresa observamos que a mesma emitiu
Nota Fiscal para comprovar os valores posterior ao pedido de composição, uma tentativa de justificar o valor
ofertado na fase de lance, esta equipe de apoio entende que a comprovação dos valores devem ser feitas
com apresentação de notas fiscais emitidas anteriores ao certame e não posterior ao pedido de composição,
uma vez que a emissão posterior permite ao representante colocar o valor com base na composição e assim
manipulando os valores, esta equipe de apoio entende que a empresa usando desse artificio não comprova o
valor ofertado, sendo assim, com base no art. 48, II da 8.666 decidimos pela desclassificação da proposta da
empresa e que os altos sejam encaminhados ao jurídico para análise e verificação do acontecido.

19/12/2022 - 12:11:32 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance
de R$ 59,00.

19/12/2022 - 12:13:16 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0036 para o fornecedor IDEAL
PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi definida pelo pregoeiro para 19/12/2022 às 12:35,
encerrando às 12:40:00.

19/12/2022 - 12:16:25 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 14:17 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 12:16:25 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 12:16:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 14:17 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 12:16:50 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 12:17:10 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 14:18 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 12:17:10 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 12:17:30 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 14:18 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 12:17:30 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 12:17:58 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 14:19 do dia 19/12/2022.
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19/12/2022 - 12:17:58 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 12:18:16 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 14:19 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 12:18:16 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 12:18:33 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 14:19 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 12:18:33 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 12:18:58 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 14:19 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 12:18:58 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 12:19:19 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 14:20 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 12:19:19 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 12:19:42 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 14:20 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 12:19:42 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 12:20:19 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 14:21 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 12:20:19 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 12:20:44 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 14:21 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 12:20:44 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 12:21:03 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 14:22 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 12:21:03 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 12:21:26 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 14:22 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 12:21:26 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 12:21:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 14:22 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 12:21:49 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 12:22:11 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 14:23 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 12:22:11 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 12:22:32 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 14:23 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 12:22:32 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 12:22:54 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 14:23 do dia 19/12/2022.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/12/2022 às 17:23:25.
Código verificador: 40F977

Página 116 de 125

19/12/2022 - 12:22:54 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 12:23:17 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 14:24 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 12:23:17 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 12:23:43 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 14:24 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 12:23:43 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 12:24:02 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 14:25 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 12:24:02 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 12:24:18 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 14:25 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 12:24:18 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 12:24:38 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0035. O prazo de envio é até às 14:25 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 12:24:38 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 12:24:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 14:25 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 12:24:57 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 12:40:01 Sistema O item 0036 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

19/12/2022 - 13:15:38 Sistema A diligência do item 0022 foi anexada ao processo.

19/12/2022 - 13:15:53 Sistema A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.

19/12/2022 - 13:16:09 Sistema A diligência do item 0028 foi anexada ao processo.

19/12/2022 - 14:10:09 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

19/12/2022 - 14:10:20 Sistema A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.

19/12/2022 - 14:11:18 Sistema A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.

19/12/2022 - 14:11:22 Sistema A diligência do item 0013 foi anexada ao processo.

19/12/2022 - 14:11:29 Sistema A diligência do item 0029 foi anexada ao processo.

19/12/2022 - 14:11:30 Sistema A diligência do item 0015 foi anexada ao processo.

19/12/2022 - 14:11:44 Sistema A diligência do item 0030 foi anexada ao processo.

19/12/2022 - 14:12:02 Sistema A diligência do item 0033 foi anexada ao processo.

19/12/2022 - 14:12:24 Sistema A diligência do item 0037 foi anexada ao processo.

19/12/2022 - 15:10:09 Sistema O fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA foi desclassificado
para o item 0002 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 15:10:09 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem nenhuma
composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada que comprovem o valor ofertado, sendo assim,
esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:10:09 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante AC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL
EIRELI com lance de R$ 61,98.

19/12/2022 - 15:11:07 Sistema O fornecedor AC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI foi desclassificado
para o item 0003 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 15:11:07 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:11:07 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com lance de R$ 130,38.

19/12/2022 - 15:11:07 Sistema Para o item 0003, o fornecedor S S DA COSTA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e
o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 15:11:31 Sistema O fornecedor AC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI foi desclassificado
para o item 0004 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 15:11:31 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.
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19/12/2022 - 15:11:31 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante S S DA COSTA com lance de R$ 2,59.

19/12/2022 - 15:11:57 Sistema O fornecedor AC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI foi desclassificado
para o item 0006 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 15:11:57 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:11:57 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante S S DA COSTA com lance de R$ 2,40.

19/12/2022 - 15:12:12 Sistema O fornecedor J M POZZER EIRELI foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 15:12:12 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:12:12 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com lance de R$ 2,10.

19/12/2022 - 15:12:37 Sistema O fornecedor AC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI foi desclassificado
para o item 0009 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 15:12:37 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:12:37 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante Y M GORAYEB SANTOS com lance de R$ 15,50.

19/12/2022 - 15:13:35 Sistema O fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA foi desclassificado
para o item 0010 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 15:13:35 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem nenhuma
composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada que comprovem o valor ofertado, sendo assim,
esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:13:35 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante AC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL
EIRELI com lance de R$ 53,73.

19/12/2022 - 15:15:52 Sistema O fornecedor POLYMEDH.EIRELI foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 15:15:52 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:15:52 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante S S DA COSTA com lance de R$ 0,85.

19/12/2022 - 15:17:55 Sistema O fornecedor POLYMEDH.EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0011.

19/12/2022 - 15:17:55 Sistema Motivo: A empresa foi desclassificada erroneamente por um erro da equipe de apoio na numeração dos
itens, por isso reverto a fase e reabilito a empresa.

19/12/2022 - 15:17:55 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com lance de R$ 0,72.

19/12/2022 - 15:17:55 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com lance de R$ 0,72.

19/12/2022 - 15:18:23 Sistema O fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA foi desclassificado
para o item 0013 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 15:18:23 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem nenhuma
composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada que comprovem o valor ofertado, sendo assim,
esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:18:23 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante Y M GORAYEB SANTOS com lance de R$ 45,00.

19/12/2022 - 15:18:52 Sistema O fornecedor PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0014 pelo
pregoeiro.

19/12/2022 - 15:18:52 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:18:52 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com lance de R$ 8,00.

19/12/2022 - 15:19:07 Sistema O fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA foi desclassificado
para o item 0015 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 15:19:07 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem nenhuma
composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada que comprovem o valor ofertado, sendo assim,
esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:19:07 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante Y M GORAYEB SANTOS com lance de R$ 28,99.

19/12/2022 - 15:19:40 Sistema O fornecedor PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0019 pelo
pregoeiro.

19/12/2022 - 15:19:40 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição apenas apresentou um orçamento sem nenhuma
composição de preço anexada ou Notas Fiscais de entrada que comprovem o valor ofertado, sendo assim,
esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:19:40 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante AC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL
EIRELI com lance de R$ 7,99.

19/12/2022 - 15:20:26 Pregoeiro retificando a desclassificação da proposta anterior: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da
empresa foi considerada inexequível e a empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem
documentos para comprovar o valor ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por
desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:22:10 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi desclassificado para o item 0022 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 15:22:10 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, apresentou apenas uma proposta com os itens até então que possuem a melhor proposta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:22:10 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante J M POZZER EIRELI com lance de R$ 8,46.
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19/12/2022 - 15:22:48 Sistema O fornecedor J M POZZER EIRELI foi desclassificado para o item 0023 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 15:22:48 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:22:48 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI com lance de R$
8,81.

19/12/2022 - 15:23:28 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi desclassificado para o item 0025 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 15:23:28 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, apresentou apenas uma proposta com os itens até então que possuem a melhor proposta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:23:28 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante J M POZZER EIRELI com lance de R$ 10,64.

19/12/2022 - 15:25:40 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi desclassificado para o item 0028 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 15:25:40 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, apresentou apenas uma proposta com os itens até então que possuem a melhor proposta, sendo
assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:25:40 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante S S DA COSTA com lance de R$ 3,81.

19/12/2022 - 15:26:25 Sistema O fornecedor Up dent Importação e Exportação Comercial Ltda foi desclassificado para o item 0031 pelo
pregoeiro.

19/12/2022 - 15:26:25 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:26:25 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante J M POZZER EIRELI com lance de R$ 11,07.

19/12/2022 - 15:26:41 Sistema O fornecedor AC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI foi desclassificado
para o item 0032 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 15:26:41 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:26:41 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante S S DA COSTA com lance de R$ 25,35.

19/12/2022 - 15:28:55 Sistema O fornecedor PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0034 pelo
pregoeiro.

19/12/2022 - 15:28:55 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:28:55 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance
de R$ 99,60.

19/12/2022 - 15:29:13 Sistema O fornecedor PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0035 pelo
pregoeiro.

19/12/2022 - 15:29:13 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:29:13 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante AC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL
EIRELI com lance de R$ 34,99.

19/12/2022 - 15:29:42 Sistema O fornecedor POLYMEDH.EIRELI foi desclassificado para o item 0036 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 15:29:42 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 15:29:42 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance
de R$ 20,98.

19/12/2022 - 15:31:17 Sistema O fornecedor POLYMEDH.EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0036.

19/12/2022 - 15:35:11 Sistema O fornecedor IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0037
pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 15:35:11 Sistema Motivo: Em sua composição de preço apresentada a empresa apresenta um item divergente do solicitado no
termo de referencia, a mesma em usa como referencia de valor uma lixeira plástica de 30l (conforme NF nº
000342790), enquanto no termo de referencia para o item se pede lixeira de 50l, sendo assim, após análise
esta equipe de apoio e pregoeiro entende que a empresa não comprovou o valor ofertado e com base no art.
48, II da Lei 8.666 considera o mesmo inexequível desclassificando assim sua proposta.

19/12/2022 - 15:35:11 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante S S DA COSTA com lance de R$ 60,00.

19/12/2022 - 15:36:52 Sistema O fornecedor POLYMEDH.EIRELI foi reabilitado pelo pregoeiro para o item 0036.

19/12/2022 - 15:36:52 Sistema Motivo: Devido a um erro na análise foi equivocadamente desclassificada a empresa, corrijo o ato e reabilito
a empresa.

19/12/2022 - 15:36:52 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com lance de R$ 20,91.

19/12/2022 - 15:36:52 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com lance de R$ 20,91.

19/12/2022 - 15:40:19 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0003 para o fornecedor S S DA
COSTA foi definida pelo pregoeiro para 19/12/2022 às 16:00, encerrando às 16:05:00.

19/12/2022 - 15:42:23 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 17:43 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 15:42:23 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 15:42:56 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 17:43 do dia 19/12/2022.
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19/12/2022 - 15:42:56 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 15:43:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 17:43 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 15:43:39 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 15:44:40 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 17:45 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 15:44:40 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 15:45:49 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 17:46 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 15:45:49 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 15:46:37 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 17:47 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 15:46:37 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 15:47:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 17:48 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 15:47:21 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 15:47:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 17:48 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 15:47:50 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 15:48:16 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 15:48:16 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 15:49:02 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 17:49 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 15:49:02 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 15:49:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 17:50 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 15:49:50 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 15:50:14 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0035. O prazo de envio é até às 17:50 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 15:50:14 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 15:50:48 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 17:51 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 15:50:48 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 15:54:44 Sistema A diligência do item 0023 foi anexada ao processo.

19/12/2022 - 16:05:02 Sistema O item 0003 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

19/12/2022 - 16:12:36 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 16:12:36 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 16:15:28 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/12/2022 às 17:23:25.
Código verificador: 40F977

Página 120 de 125

19/12/2022 - 16:15:29 Sistema A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.

19/12/2022 - 16:15:30 Sistema A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.

19/12/2022 - 16:15:32 Sistema A diligência do item 0014 foi anexada ao processo.

19/12/2022 - 16:15:33 Sistema A diligência do item 0036 foi anexada ao processo.

19/12/2022 - 16:51:24 Sistema A diligência do item 0034 foi anexada ao processo.

19/12/2022 - 17:57:12 Sistema O fornecedor AC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI foi desclassificado
para o item 0002 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 17:57:12 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 17:57:12 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante S S DA COSTA com lance de R$ 84,72.

19/12/2022 - 17:58:26 Sistema O fornecedor AC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI foi desclassificado
para o item 0010 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 17:58:26 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 17:58:26 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com lance de R$ 55,35.

19/12/2022 - 17:58:57 Sistema O fornecedor AC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI foi desclassificado
para o item 0019 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 17:58:57 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 17:58:57 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante J M POZZER EIRELI com lance de R$ 8,29.

19/12/2022 - 17:59:20 Sistema O fornecedor J M POZZER EIRELI foi desclassificado para o item 0022 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 17:59:20 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 17:59:20 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante S S DA COSTA com lance de R$ 8,47.

19/12/2022 - 18:03:51 Sistema O fornecedor PRAX - DISTRIBUIDORA SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0023 pelo
pregoeiro.

19/12/2022 - 18:03:51 Sistema Motivo: Na diligência apresentada a empresa informa que o custo do avental seria de R$ 1,71, porém na
Nota Fiscal nº 0770 apresentada no item 07 da mesma mostra o valor unitário do produto a R$ 20,50
totalmente divergente do valor informado pela empresa na composição apresentada. Sendo assim, esta
equipe de apoio e pregoeiro entendem que a empresa não comprova a exequibilidade da proposta
apresentada e com base no art. 48, II da Lei 8666 decide pela desclassificação da mesma.

19/12/2022 - 18:03:51 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante POLYMEDH.EIRELI com lance de R$ 9,12.

19/12/2022 - 18:03:51 Sistema Para o item 0023, o fornecedor S S DA COSTA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e
o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 18:04:20 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0023 para o fornecedor S S DA
COSTA foi definida pelo pregoeiro para 19/12/2022 às 18:24, encerrando às 18:29:00.

19/12/2022 - 18:05:14 Sistema O fornecedor J M POZZER EIRELI foi desclassificado para o item 0025 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 18:05:14 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 18:05:14 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante AC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL
EIRELI com lance de R$ 14,88.

19/12/2022 - 18:05:37 Sistema O fornecedor J M POZZER EIRELI foi desclassificado para o item 0031 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 18:05:37 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 18:05:37 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante S S DA COSTA com lance de R$ 11,30.

19/12/2022 - 18:06:00 Sistema O fornecedor AC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI foi desclassificado
para o item 0035 pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 18:06:00 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

19/12/2022 - 18:06:00 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante J M POZZER EIRELI com lance de R$ 35,99.

19/12/2022 - 18:12:37 Sistema O fornecedor IDEAL PAPELARIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0034
pelo pregoeiro.

19/12/2022 - 18:12:37 Sistema Motivo: A empresa apresentou o uma composição de preço acompanhada de uma Nota Fiscal referente ao
mês 02 (fevereiro), antiga, além do mais a nota fiscal apresentada o item não condiz com o item do termo de
referencia aonde pede que o item seja em apresentado em embalagens acondicionadas caixa com 12
unidades, o item na nota fiscal aparenta esta em KG, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro
entendem que a empresa não comprovou o valor ofertado, com base no art. 48, II da Lei 8.666 decidimos
pela desclassificação da proposta da empresa.

19/12/2022 - 18:12:37 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante ET MARQUES EIRELI - ME com lance de R$ 117,00.

19/12/2022 - 18:15:04 Pregoeiro Senhores, iremos estender um pouco mais o certame, peço que continuem conectados.

19/12/2022 - 18:16:43 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 20:17 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 18:16:43 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.
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19/12/2022 - 18:17:09 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 20:17 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 18:17:09 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 18:19:28 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 20:20 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 18:19:28 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 18:20:48 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 20:21 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 18:20:48 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 18:21:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0035. O prazo de envio é até às 20:21 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 18:21:05 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 18:22:37 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 20:22 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 18:22:37 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 18:29:01 Sistema O item 0023 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

19/12/2022 - 18:45:32 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 20:40 do dia 19/12/2022.

19/12/2022 - 18:45:32 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa e conforme
clausula 13.1.28 do edital, solicito que a empresa apresente composição detalhada de preço para o referido
item acompanhado de Notas Fiscais de entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do
valor de referência e do mercado e para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo
sob pena de desclassificação da proposta.

19/12/2022 - 18:46:33 Pregoeiro Senhores, após finalizar o prazo para o envio das composições fica o certame suspenso e retornaremos
amanhã 20/12/2022 as 13:00hs.

20/12/2022 - 08:07:46 Sistema O fornecedor POLYMEDH.EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0002.

20/12/2022 - 13:06:54 Pregoeiro Boa Tarde senhores

20/12/2022 - 13:07:32 Sistema O fornecedor POLYMEDH.EIRELI foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.

20/12/2022 - 13:07:32 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

20/12/2022 - 13:07:32 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante S S DA COSTA com lance de R$ 70,60.

20/12/2022 - 13:08:01 Sistema O fornecedor POLYMEDH.EIRELI foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.

20/12/2022 - 13:08:01 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

20/12/2022 - 13:08:01 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante S S DA COSTA com lance de R$ 0,85.

20/12/2022 - 13:08:31 Sistema O fornecedor J M POZZER EIRELI foi desclassificado para o item 0019 pelo pregoeiro.

20/12/2022 - 13:08:31 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

20/12/2022 - 13:08:31 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante S S DA COSTA com lance de R$ 10,16.

20/12/2022 - 13:08:50 Sistema O fornecedor ET MARQUES EIRELI - ME foi desclassificado para o item 0034 pelo pregoeiro.

20/12/2022 - 13:08:50 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

20/12/2022 - 13:08:50 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA com lance de R$ 132,00.

20/12/2022 - 13:09:02 Sistema O fornecedor J M POZZER EIRELI foi desclassificado para o item 0035 pelo pregoeiro.

20/12/2022 - 13:09:02 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

20/12/2022 - 13:09:02 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante S S DA COSTA com lance de R$ 38,00.

20/12/2022 - 13:14:27 Sistema O fornecedor POLYMEDH.EIRELI foi desclassificado para o item 0023 pelo pregoeiro.

20/12/2022 - 13:14:27 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

20/12/2022 - 13:14:27 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante S S DA COSTA com lance de R$ 9,18.

20/12/2022 - 13:18:28 Sistema O fornecedor AC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI foi desclassificado
para o item 0025 pelo pregoeiro.
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20/12/2022 - 13:18:28 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

20/12/2022 - 13:18:28 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante S S DA COSTA com lance de R$ 15,82.

20/12/2022 - 13:22:41 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 15:23 do dia 20/12/2022.

20/12/2022 - 13:22:41 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa, solicito que a
empresa apresente composição detalhada de preço para o referido item acompanhado de Notas Fiscais de
entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do valor de referência e do mercado e
para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo sob pena de desclassificação da
proposta.

20/12/2022 - 13:23:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 15:24 do dia 20/12/2022.

20/12/2022 - 13:23:46 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa, solicito que a
empresa apresente composição detalhada de preço para o referido item acompanhado de Notas Fiscais de
entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do valor de referência e do mercado e
para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo sob pena de desclassificação da
proposta.

20/12/2022 - 13:26:24 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 15:27 do dia 20/12/2022.

20/12/2022 - 13:26:24 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa, solicito que a
empresa apresente composição detalhada de preço para o referido item acompanhado de Notas Fiscais de
entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do valor de referência e do mercado e
para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo sob pena de desclassificação da
proposta.

20/12/2022 - 13:26:51 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 15:27 do dia 20/12/2022.

20/12/2022 - 13:26:51 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa, solicito que a
empresa apresente composição detalhada de preço para o referido item acompanhado de Notas Fiscais de
entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do valor de referência e do mercado e
para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo sob pena de desclassificação da
proposta.

20/12/2022 - 13:27:23 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 15:28 do dia 20/12/2022.

20/12/2022 - 13:27:23 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa, solicito que a
empresa apresente composição detalhada de preço para o referido item acompanhado de Notas Fiscais de
entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do valor de referência e do mercado e
para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo sob pena de desclassificação da
proposta.

20/12/2022 - 13:28:05 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 15:29 do dia 20/12/2022.

20/12/2022 - 13:28:05 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa, solicito que a
empresa apresente composição detalhada de preço para o referido item acompanhado de Notas Fiscais de
entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do valor de referência e do mercado e
para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo sob pena de desclassificação da
proposta.

20/12/2022 - 13:28:37 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 15:29 do dia 20/12/2022.

20/12/2022 - 13:28:37 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa, solicito que a
empresa apresente composição detalhada de preço para o referido item acompanhado de Notas Fiscais de
entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do valor de referência e do mercado e
para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo sob pena de desclassificação da
proposta.

20/12/2022 - 13:29:04 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 15:30 do dia 20/12/2022.

20/12/2022 - 13:29:04 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa, solicito que a
empresa apresente composição detalhada de preço para o referido item acompanhado de Notas Fiscais de
entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do valor de referência e do mercado e
para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo sob pena de desclassificação da
proposta.

20/12/2022 - 13:55:45 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

20/12/2022 - 13:55:58 Sistema A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.

20/12/2022 - 13:56:21 Sistema A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.

20/12/2022 - 13:56:45 Sistema A diligência do item 0018 foi anexada ao processo.

20/12/2022 - 13:58:31 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 20/12/2022.

20/12/2022 - 13:58:31 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa, solicito que a
empresa apresente composição detalhada de preço para o referido item acompanhado de Notas Fiscais de
entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do valor de referência e do mercado e
para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo sob pena de desclassificação da
proposta.

20/12/2022 - 14:07:19 Sistema O fornecedor POLYMEDH.EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0011.

20/12/2022 - 16:03:19 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0011.

20/12/2022 - 16:03:19 Sistema Intenção: sr pregoeiro descordamos da nossa desclassificação perante aos itens arrematados tendo em vista
que a devida solicitação foi feita fora do horario comercial, e mais referente ao item 11 nos ja mandamos a
composição do mesmo como vc pode consultar nos documentos anexados

20/12/2022 - 16:03:19 Sistema Justificativa: Senhores, o processo ainda estava ocorrendo, foi avisado que iriamos levar um pouco mais
além do horário comercial, assim como nos dias anteriores desta licitação, por razões de termos pressa na
finalização do certame, após consultar os documentos anexados não foram encontrados composições
apresentadas para o referido item. 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.

20/12/2022 - 16:04:01 Sistema O fornecedor S S DA COSTA foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.

20/12/2022 - 16:04:01 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

20/12/2022 - 16:04:01 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante Y M GORAYEB SANTOS com lance de R$ 3,40.
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20/12/2022 - 16:04:13 Sistema O fornecedor S S DA COSTA foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.

20/12/2022 - 16:04:13 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

20/12/2022 - 16:04:13 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante Y M GORAYEB SANTOS com lance de R$ 139,00.

20/12/2022 - 16:04:34 Sistema O fornecedor S S DA COSTA foi desclassificado para o item 0020 pelo pregoeiro.

20/12/2022 - 16:04:34 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

20/12/2022 - 16:04:34 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA com lance de R$ 5,00.

20/12/2022 - 16:04:53 Sistema O fornecedor S S DA COSTA foi desclassificado para o item 0023 pelo pregoeiro.

20/12/2022 - 16:04:53 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

20/12/2022 - 16:04:53 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante Y M GORAYEB SANTOS com lance de R$ 17,00.

20/12/2022 - 16:05:16 Sistema O fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA foi desclassificado
para o item 0034 pelo pregoeiro.

20/12/2022 - 16:05:16 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

20/12/2022 - 16:05:16 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante S S DA COSTA com lance de R$ 134,14.

20/12/2022 - 16:05:43 Sistema O fornecedor POLYMEDH.EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0011.

20/12/2022 - 16:06:31 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 18:06 do dia 20/12/2022.

20/12/2022 - 16:06:31 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa, solicito que a
empresa apresente composição detalhada de preço para o referido item acompanhado de Notas Fiscais de
entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do valor de referência e do mercado e
para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo sob pena de desclassificação da
proposta.

20/12/2022 - 16:47:12 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

20/12/2022 - 16:47:12 Sistema Intenção: BOM DIA SENHOR PREGOEIRO PEDIMOS QUE NOS DISPONIBILIZE A OPORTUNIDADE DE
ANEXO DO SOLICITADO EM NOSSOS ITENS TENDO EM VISTA QUE VOCE INFORMOU QUE O
PROCESSO SE PRORROGARIA JÁ DEPOIS DO HORARIO COMERCIAL E TAMBEM SOLICITOU ANEXO
FORA DO ARARIO DO COMERCIO.

20/12/2022 - 16:47:12 Sistema Justificativa: 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.

20/12/2022 - 16:48:13 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0011.

20/12/2022 - 16:48:13 Sistema Intenção: sr pregoeiro descordamos da nossa desclassificação perante aos itens arrematados tendo em vista
que a devida solicitação foi feita fora do horario comercial, e mais referente ao item 11 nos ja mandamos a
composição do mesmo como vc pode consultar nos documentos anexados

20/12/2022 - 16:48:13 Sistema Justificativa: Senhores, o processo ainda estava ocorrendo, foi avisado que iriamos levar um pouco mais
além do horário comercial, assim como nos dias anteriores desta licitação, por razões de termos pressa na
finalização do certame, após consultar os documentos anexados não foram encontrados composições
apresentadas para o referido item. 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.

20/12/2022 - 16:49:30 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0036.

20/12/2022 - 16:49:30 Sistema Intenção: SR PREGOEIRO NÃO CONCORDAMOS COM NOSSA DESCLASSIFICAÇÃO POIS EM
NENHUM MOMENTO FOI SOLICITADO COMPOSIÇÃO PARA ESTE ITEM AINDA.

20/12/2022 - 16:49:30 Sistema Justificativa: A empresa foi reabilitada para o item. 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.

20/12/2022 - 17:44:54 Sistema O fornecedor ET MARQUES EIRELI - ME - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0034.

20/12/2022 - 17:49:04 Pregoeiro Senhores, vamos estender um pouco além do horário a licitação para que possamos tentar finalizar o
processo.

20/12/2022 - 17:49:38 Pregoeiro Desde ja agradeço a compreenção de todos os participantes.

20/12/2022 - 17:50:59 Sistema O fornecedor POLYMEDH.EIRELI - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0002.

20/12/2022 - 18:12:44 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0034.

20/12/2022 - 18:12:44 Sistema Intenção: SR PREGOEIRO NÃO CONCORDAMOS COM NOSSA DESCLASSIFICAÇÃO, POIS EM
NENHUM MOMENTO FOI SOLICITADO COMPOSIÇÃO PARA ESTE ITEM AINDA...

20/12/2022 - 18:12:44 Sistema Justificativa: Senhores, foram solicitadas diligência conforme mostra no chat: 19/12/2022 Sistema - Foram
solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 20:21 do dia 19/12/2022.

20/12/2022 - 18:13:49 Sistema O fornecedor ESSE CHEMICAL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA foi desclassificado
para o item 0020 pelo pregoeiro.

20/12/2022 - 18:13:49 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou a composição e nem documentos para comprovar o valor
ofertado, sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

20/12/2022 - 18:13:49 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante AC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL
EIRELI com lance de R$ 6,99.

20/12/2022 - 18:14:18 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 20:15 do dia 20/12/2022.
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20/12/2022 - 18:14:18 Sistema Motivo: Esta equipe de apoio e pregoeiro após análise dos valores ofertados pela empresa, solicito que a
empresa apresente composição detalhada de preço para o referido item acompanhado de Notas Fiscais de
entrada do Produto, pois o mesmo entendemos esta muito abaixo do valor de referência e do mercado e
para preservar a administração peço que seja entregue dentro do prazo sob pena de desclassificação da
proposta.

20/12/2022 - 18:16:12 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

20/12/2022 - 18:16:12 Sistema Intenção: que compreensão senhor pregoeiro tendo em vista que tem empresas que fecham no horario
comercial

20/12/2022 - 18:16:12 Sistema Justificativa: Senhores, como foi informado o pregão seguirá para agilizar e tentar finalizar ainda hoje o
processo.

20/12/2022 - 18:18:54 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI.

20/12/2022 - 18:18:54 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI.

20/12/2022 - 18:18:54 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI.

20/12/2022 - 18:18:54 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI.

20/12/2022 - 18:18:54 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI.

20/12/2022 - 18:18:54 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI.

20/12/2022 - 18:18:54 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI.

20/12/2022 - 18:18:54 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI.

20/12/2022 - 18:18:54 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI.

20/12/2022 - 18:18:54 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI.

20/12/2022 - 18:18:54 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI.

20/12/2022 - 18:18:54 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor POLYMEDH.EIRELI.

20/12/2022 - 18:19:04 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S S DA COSTA.

20/12/2022 - 18:19:04 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S S DA COSTA.

20/12/2022 - 18:19:04 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S S DA COSTA.

20/12/2022 - 18:19:04 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S S DA COSTA.

20/12/2022 - 18:19:04 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S S DA COSTA.

20/12/2022 - 18:19:04 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S S DA COSTA.

20/12/2022 - 18:19:04 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S S DA COSTA.

20/12/2022 - 18:19:04 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S S DA COSTA.

20/12/2022 - 18:19:04 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S S DA COSTA.

20/12/2022 - 18:19:04 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S S DA COSTA.

20/12/2022 - 18:19:04 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S S DA COSTA.

20/12/2022 - 18:19:04 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S S DA COSTA.

20/12/2022 - 18:19:04 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S S DA COSTA.

20/12/2022 - 18:19:04 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S S DA COSTA.

20/12/2022 - 18:19:04 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor S S DA COSTA.

20/12/2022 - 18:19:13 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Y M GORAYEB SANTOS.

20/12/2022 - 18:19:13 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Y M GORAYEB SANTOS.

20/12/2022 - 18:19:13 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Y M GORAYEB SANTOS.

20/12/2022 - 18:19:13 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Y M GORAYEB SANTOS.

20/12/2022 - 18:19:13 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Y M GORAYEB SANTOS.

20/12/2022 - 18:19:13 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Y M GORAYEB SANTOS.

20/12/2022 - 18:19:33 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IDEAL PAPELARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI.

20/12/2022 - 18:19:33 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IDEAL PAPELARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI.

20/12/2022 - 18:19:33 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IDEAL PAPELARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI.

20/12/2022 - 18:19:33 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor IDEAL PAPELARIA COMERCIO E
SERVICOS EIRELI.

20/12/2022 - 20:06:11 Pregoeiro Senhores, permaneçam conectados por favor.

20/12/2022 - 20:15:44 Sistema O fornecedor AC COMERCIO VAREJISTA E REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI foi desclassificado
para o item 0020 pelo pregoeiro.

20/12/2022 - 20:15:44 Sistema Motivo: Considerando o art. 48, II da Lei 8.666 a proposta da empresa foi considerada inexequível e a
empresa quando solicitado não apresentou composição e nem documentos para comprovar o valor ofertado,
sendo assim, esta equipe de apoio e pregoeiro decide por desclassificar a proposta da empresa.

20/12/2022 - 20:15:44 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante Y M GORAYEB SANTOS com lance de R$ 7,00.

20/12/2022 - 20:15:55 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Y M GORAYEB SANTOS.

20/12/2022 - 20:16:03 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 20/12/2022 às 20:36.

20/12/2022 - 20:38:11 Pregoeiro Senhores, agradeço por terem ficados até agora para finalizar o processo, solicito que os senhores me
enviem via e-mail a proposta consolidada da empresa licitacao@ipixunadopara.pa.gov.br

20/12/2022 - 20:38:34 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
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Apoio
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