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Termo de Cancelamento
Processo Cancelado no dia 27/10/2021 às 17:31:26 pelo seguinte motivo: O processo foi Cancelado por iniciativa da Autoridade Competente. Motivo: Diante do item 0001 ter sido
fracassado e os demais itens serem acessórios do item 0001, resolvo cancelar o procedimento.

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Registro de Preços Eletrônico - 047/2021

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

25/08/2021 16:25 25/08/2021 17:00 06/09/2021 09:59 10/09/2021 09:59 10/09/2021 10:00

Pedidos de Impugnação
Data Pedido Pedido Data Resposta Julgamento Arquivos

06/09/2021 - 09:49 Impugnação sobre o prazo de
entrega

10/09/2021 - 12:09 Indeferido Pedido: IMPUGNAÇÃO COELHO NETO
ass.pdf
Julgamento: RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO
CN (1).pdf

Bom dia!
Segue pedido de impugnação referente ao prazo de entrega.

Eventual incapacidade de entrega dos materiais no prazo previsto pelo Edital por parte da empresa impugnante, em decorrência de sua incapacidade gerencial, trata-se de
questão interna, alheia à Administração Pública.
Com efeito, respeitando os princípios basilares da Administração Pública, em específico ao da Discricionariedade, nada obsta, em caso fortuito e totalmente compreensivo, a
administração conceder prorrogação do prazo já estipulado, invocando o princípio da Eficiência para que não haja prejuízo às partes acordadas.
Diante disso, não assiste razão ao impugnante, uma vez que não está exigindo algo restritivo como alega, estando a peça impugnativa à margem de qualquer amparo legal, e o
prazo de entrega fixado no Edital está condizente com a complexidade da obrigação contratual a ser satisfeita.

DECISÃO

Diante do exposto, na qualidade de pregoeiro, no uso de minhas atribuições, DECIDO indeferir o pedido formulado pela empresa TECHSUS SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA,
apresentados sob a forma de impugnação ao Edital de Pregão Eletrônico 047/2021, razão pela qual fica mantida o prazo de entrega de 05 (cinco) dias úteis, todos os demais
termos e condições estabelecidas no edital de Licitação permanecem inalterados.

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

01/09/2021 - 15:47 Esclarecimento Memória, Tela, USB 10/09/2021 - 08:36

No ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, item 1, pede o seguinte:
1) memória de RAM de no mínimo 4GB de baixo consumo DDR3L 1066MHz
Modelos com 4GB possuem custo muito elevado e não condizem com o restante da especificação solicitada. Dessa forma, entendemos que serão aceitos modelos com 3GB de
memória do tipo DDR4. Nosso entendimento está correto?
2) Tela LCD ou Oled de no mínimo 9 e máximo 10.1 polegadas, com resolução mínima de 1.280x800
Entendemos que serão aceitas telas de 10,4" desde com resolução FULL HD, superior a resolução HD solicitada. Nosso entendimento está correto?
3) Porta Micro USB padrão 2.0
Entendemos que também serão aceitas portas do tipo USB-C, padrão em novos modelos. Nosso entendimento está correto?

1) memória de RAM de no mínimo 4GB de baixo consumo DDR3L 1066MHz
Modelos com 4GB possuem custo muito elevado e não condizem com o restante da especificação solicitada. Dessa forma, entendemos que serão aceitos modelos com 3GB de
memória do tipo DDR4. Nosso entendimento está correto?

Não esta correto vosso entendimento. A configuração mínima exigida é de 4GB.

2) Tela LCD ou Oled de no mínimo 9 e máximo 10.1 polegadas, com resolução mínima de 1.280x800
Entendemos que serão aceitas telas de 10,4" desde com resolução FULL HD, superior a resolução HD solicitada. Nosso entendimento está correto?

Vosso entendimento está correto.

3) Porta Micro USB padrão 2.0
Entendemos que também serão aceitas portas do tipo USB-C, padrão em novos modelos. Nosso entendimento está correto?

Vosso entendimento está correto.

01/09/2021 - 11:35 ITEM 01 - TERMO DE REFERENCIA 10/09/2021 - 08:38

Sr. Pregoeiro, afim de seguirmos o termo de referência do contrato, viemos pedir esclarecimento do item publicado.

Pois o tablet com as seguintes caracteristicas não se disponibiliza no mercado,
a seguinte caracteristica restringe o item:
MEMORIA RAM 4GB ( que tambem seja 3G, tela no mínimo 9)

- Ao invés de 4GB ler se 2GB

deixamos nossa constribuição

A configuração mínima exigida para memória RAM é de 4GB.

Quanto a tela, o tamanho mínimo exigido é de 9".
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Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mín. Unidade Observações

0001 TABLET COM PROCESSADOR COM CLOCK
MÍNIMO DE 1,3 GHZ COM NO MÍNIMO 4
NÚCLEOS / MEMÓRIA DE RAM DE NO MÍNIMO
4GB DE BAIXO CONSUMO DDR3L 1066MHZ /
TELA LCD OU OLED DE NO MÍNIMO 9 E
MÁXIMO 10.1 POLEGADAS, COM RESOLUÇÃO
MÍNIMA DE 1.280X800 / ARMAZENAMENTO
INTERNO MÍNIMO DE 16GB / COM SLOT PARA
CARTÃO DE MEMÓRIA PADRÃO MICROSD
COMPATÍVEL COM CARTÕES DE ATÉ 64GB /
WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N / MOLDEM
INTERNO COM SUPORTE A REDE 3G (NO
MÍNIMO DUAL-BALD 2100MHZ E 850MHZ) E 2G
(QUAD-BAND 850MHZ, 900MHZ E 1.900MHZ) /
BLUETOOTH VERSÃO 4.0 OU SUPERIOR /
SISTEMA DE GPS INTEGRADO (INTERNO)
COM ANTENA INTERNA / SAÍDA PARA FONES
DE OUVIDO PADRÃO P2 DE 3,5MM / PORTA
MICRO USB PADRÃO 2.0 / CÂMERA TRASEIRA
DE NO MÍNIMO 5MP, CÂMERA FRONTAL DE
NO MÍNIMO 1.2MP/ BATERIA DE LÍTIO,
CAPACIDADE MÍNIMA 6.000 MA/H, TEMPO DE
RECARGA: MÁXIMO DE 4H, PERMITIR QUE O
TABLET SEJA USADO ENQUANTO CARREGA /
SISTEMA OPERACIONAL ANDROID 4.4
PORTUGUÊS OU VERSÃO SUPERIOR EM
PORTUGUÊS

1.966,67 150 - UND Cancelado

0002 CARTÃO DE MEMÓRIA MICRO SD 32GB 173,33 150 - UND Cancelado

0003 CAPA PROTETORA PARA TABLET 9 OU 10.1
POLEGADAS

170,00 150 - UND Cancelado

0004 PELÍCULAS DE VIDRO PARA TABLET 9 OU 10.1
POLEGADAS

120,00 150 - UND Cancelado

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

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

25/08/2021 EDITAL CN.pdf

Mensagens Enviadas pelo
Data Assunto Frase

10/09/2021 - 15:15 Negociação aberta para o processo
047/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 047/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/09/2021 - 15:15 Negociação aberta para o processo
047/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,3,4 do processo 047/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/09/2021 - 11:04 Documentos solicitados para o
processo 047/2021

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 047/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/09/2021 - 10:12 Documentos solicitados para o
processo 047/2021

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 047/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

21/09/2021 - 15:09 Direito de Lance de Desempate da LC
123/2006

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o
fornecedor W R C BEZERRA - EPP foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2021 às 16:09,
encerrando às 16:14:00.

21/09/2021 - 16:46 Documentos solicitados para o
processo 047/2021

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 047/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

21/09/2021 - 17:24 Documentos solicitados para o
processo 047/2021

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 047/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/09/2021 - 12:55 Documentos solicitados para o
processo 047/2021

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 047/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/09/2021 - 10:19 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,3 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/09/2021 - 10:19 Negociação aberta para o
processo047/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 047/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

23/09/2021 - 10:19 Negociação aberta para o
processo047/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 4 do processo 047/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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23/09/2021 - 14:05 Envio de Propostas Readequadas
047/2021

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2021 às
16:05.

23/09/2021 - 14:05 Envio de Propostas Readequadas
047/2021

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor BELPARA COMERCIAL
LTDA - EPP foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2021 às 16:05.

23/09/2021 - 14:07 Envio de Propostas Readequadas
047/2021

A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor TECHSUS SOLUCOES
DIGITAIS LTDA foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2021 às 16:07.

27/10/2021 - 10:40 Documentos solicitados para o
processo 047/2021

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 047/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

27/10/2021 - 12:52 Documentos solicitados para o
processo 047/2021

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 047/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas
0000 - Tablet com processador com clock mínimo de 1,3 GHz com no mínimo 4 núcleos / memória de
RAM de no mínimo 4GB de baixo consumo DDR3L 1066MHz / Tela LCD ou Oled de no mínimo 9 e
máximo 10.1 polegadas, com resolução mínima de 1.280x800 / armazenamento interno mínimo de
16GB / com slot para cartão de memória padrão MicroSD compatível com cartões de até 64GB / Wifi
padrão IEEE 802.11 b/g/n / moldem interno com suporte a rede 3G (no mínimo dual-bald 2100MHz e
850MHz) e 2G (quad-band 850MHz, 900MHz e 1.900MHz) / Bluetooth versão 4.0 ou superior / Sistema
de GPS integrado (interno) com antena interna / saída para fones de ouvido padrão P2 de 3,5mm /
Porta Micro USB padrão 2.0 / câmera traseira de no mínimo 5mp, câmera frontal de no mínimo 1.2mp/
Bateria de lítio, capacidade mínima 6.000 mA/h, tempo de recarga: máximo de 4h, permitir que o tablet
seja usado enquanto carrega / Sistema Operacional Android 4.4 português ou versão superior em
português
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MERCADORIAS
COMERCIO
SERVIÇOS LTDA

01.817.573/0001-
75

09/09/2021 -
17:11:54

MULTILASER MULTILASER 150 1.102,50 165.375,00 Sim

BELPARA COMERCIAL
LTDA - EPP

05.903.157/0001-
40

08/09/2021 -
11:28:42

S6 Lite samsung 150 4.651,74 697.761,00 Sim

INFORMOVEIS
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ESCRITORIO LTDA

13.015.273/0001-
51

09/09/2021 -
16:13:16

NB331 MULTILASER 150 1.200,00 180.000,00 Não

LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA LTDA-
EPP

10.793.812/0001-
95

09/09/2021 -
17:02:37

Samsung Galaxy
Tab A7 13 T505

Samsung/Samsung 150 3.500,00 525.000,00 Sim

TECHSUS SOLUCOES
DIGITAIS LTDA

30.703.534/0001-
45

09/09/2021 -
17:22:28

A7 Lite Samsung 150 2.310,00 346.500,00 Sim

SKAR COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA ME

41.488.339/0001-
66

09/09/2021 -
17:16:43

MULTILASER M10A 32GB 4G -
10"

150 1.584,00 237.600,00 Sim

FRANCISCO DAS
CHAGAS BATISTA DA
SILVA JUNIOR

11.494.673/0001-
61

09/09/2021 -
21:28:36

Tablet MULTILASER 150 1.460,00 219.000,00 Sim

EUDES T DA SILVA 10.608.940/0001-
11

09/09/2021 -
23:45:32

GALAXY TAB S6
LITE

SAMSUNG 150 3.000,00 450.000,00 Sim

US CONSTRUCAO
LOCACAO EIRELI

22.648.969/0001-
06

10/09/2021 -
00:20:24

GALAXY TAB S6
LITE P615

SAMSUNG 150 2.950,00 442.500,00 Não

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

10/09/2021 -
03:25:32

samsung Samsung 150 1.500,00 225.000,00 Sim

W R C BEZERRA - EPP 10.401.351/0001-
68

10/09/2021 -
09:59:37

MULTILASER
M10A

MULTILASER
M10A

150 1.260,00 189.000,00 Sim

0000 - Cartão de Memória MICRO SD 32GB
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MERCADORIAS
COMERCIO
SERVIÇOS LTDA

01.817.573/0001-
75

09/09/2021 -
17:11:54

GOLDENTEC GOLDENTEC 150 85,32 12.798,00 Sim

BELPARA COMERCIAL
LTDA - EPP

05.903.157/0001-
40

08/09/2021 -
11:29:30

32GB Kingston 150 70,00 10.500,00 Sim

JOSE G. F. CUNHA
COMERCIO E
SERVICOS - EIRELI

07.199.275/0001-
45

09/09/2021 -
05:08:34

SDSQUNS-032G Sandisk 150 62,00 9.300,00 Sim

Anexo do protocolo PT2021.01/CLHO-18647

Nome: 7-Termo de Cancelamento.pdf, pág. 3 de 20

PR2021.06/CLHO-01749 - Pág 182



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/11/2021 às 10:35:01.
Código verificador: 17E3F6

Página 4 de 20

INFORMOVEIS
DISTRIBUIDORA DE
INFORMATICA E
ESCRITORIO LTDA

13.015.273/0001-
51

09/09/2021 -
16:53:46

MT32GB MULTILASER 150 60,00 9.000,00 Não

TECHSUS SOLUCOES
DIGITAIS LTDA

30.703.534/0001-
45

09/09/2021 -
17:22:49

Canvas Select
Plus MicroSD
32GB

Kingston 150 68,32 10.248,00 Sim

EGC COMERCIO E
ATACADISTA DE
INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS
EIRELI

31.768.037/0001-
98

09/09/2021 -
17:05:40

MICRO CENTER
32GB CLASS 10

MICRO CENTER
32GB CLASS 10

150 77,76 11.664,00 Sim

SKAR COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA ME

41.488.339/0001-
66

09/09/2021 -
17:17:52

MULTILASER MICRO SD 32GB 150 69,00 10.350,00 Sim

FRANCISCO DAS
CHAGAS BATISTA DA
SILVA JUNIOR

11.494.673/0001-
61

09/09/2021 -
21:28:57

Cartão de
Memória MICRO
SD 32GB

SANDISK 150 65,00 9.750,00 Sim

EUDES T DA SILVA 10.608.940/0001-
11

09/09/2021 -
23:46:15

MULTILASER
MICRO SD

MULTILASER 150 70,00 10.500,00 Sim

US CONSTRUCAO
LOCACAO EIRELI

22.648.969/0001-
06

10/09/2021 -
00:21:27

SANDINSK 32GB SANDISK 150 65,00 9.750,00 Não

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

10/09/2021 -
03:27:00

SanDisk SanDisk 150 60,00 9.000,00 Sim

0000 - Capa protetora para tablet 9 ou 10.1 polegadas
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MERCADORIAS
COMERCIO
SERVIÇOS LTDA

01.817.573/0001-
75

09/09/2021 -
17:11:54

MULTILASER MULTILASER 150 65,90 9.885,00 Sim

LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA LTDA-
EPP

10.793.812/0001-
95

09/09/2021 -
17:05:01

TPU_TAB_ANDREATA/TREX/TREX 150 100,00 15.000,00 Sim

TECHSUS SOLUCOES
DIGITAIS LTDA

30.703.534/0001-
45

09/09/2021 -
17:22:57

CAPA CASE 360 Flay Case 150 55,44 8.316,00 Sim

SKAR COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA ME

41.488.339/0001-
66

09/09/2021 -
17:18:33

MULTILASER 9 polegadas 150 116,80 17.520,00 Sim

FRANCISCO DAS
CHAGAS BATISTA DA
SILVA JUNIOR

11.494.673/0001-
61

09/09/2021 -
21:29:17

Capa protetora
para tablet 9 ou
10.1 pol

MULTILASER 150 69,90 10.485,00 Sim

EUDES T DA SILVA 10.608.940/0001-
11

09/09/2021 -
23:47:12

CAPA SILICONE CAPAS 150 70,00 10.500,00 Sim

US CONSTRUCAO
LOCACAO EIRELI

22.648.969/0001-
06

10/09/2021 -
00:22:19

CAPA PARA
TABLET

CASES 150 50,00 7.500,00 Não

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

10/09/2021 -
03:27:48

samsung Samsung 150 70,00 10.500,00 Sim

0000 - Películas de vidro para tablet 9 ou 10.1 polegadas
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

DISTRIBUIDORA DE
MERCADORIAS
COMERCIO
SERVIÇOS LTDA

01.817.573/0001-
75

09/09/2021 -
17:11:54

Ultimate HM
Professional

Ultimate HM
Professional

150 41,85 6.277,50 Sim

TECHSUS SOLUCOES
DIGITAIS LTDA

30.703.534/0001-
45

09/09/2021 -
17:23:05

Películo de Vidro
para A7 Lite

9HPro+ 150 28,00 4.200,00 Sim

SKAR COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA ME

41.488.339/0001-
66

09/09/2021 -
17:19:08

MULTILASER 9 polegadas 150 94,40 14.160,00 Sim

FRANCISCO DAS
CHAGAS BATISTA DA
SILVA JUNIOR

11.494.673/0001-
61

09/09/2021 -
21:29:43

Películas de vidro
para tablet 9 ou
10.1

Cce 150 49,90 7.485,00 Sim

EUDES T DA SILVA 10.608.940/0001-
11

09/09/2021 -
23:48:28

PELÍCULA 3D PELÍCULAS 150 50,00 7.500,00 Sim

US CONSTRUCAO
LOCACAO EIRELI

22.648.969/0001-
06

10/09/2021 -
00:22:51

PELÍCULA PARA
TABLET

PELÍCULAS 150 60,00 9.000,00 Não

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-
10

10/09/2021 -
03:28:39

samsung Samsung 150 50,00 7.500,00 Sim

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

LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP 10.793.812/0001-95 60 dias

SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME 41.488.339/0001-66 60 dias
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BELPARA COMERCIAL LTDA - EPP 05.903.157/0001-40 60 dias

W R C BEZERRA - EPP 10.401.351/0001-68 60 dias

DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTDA 01.817.573/0001-75 060 dias

EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI 31.768.037/0001-98 60 dias

FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR 11.494.673/0001-61 120 dias

INFORMOVEIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA 13.015.273/0001-51 60 dias

TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA 30.703.534/0001-45 60 dias

N R PEREIRA EIRELI 10.207.515/0001-10 60 dias

EUDES T DA SILVA 10.608.940/0001-11 60 dias

JOSE G. F. CUNHA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 07.199.275/0001-45 60 dias

US CONSTRUCAO LOCACAO EIRELI 22.648.969/0001-06 90 dias

Lances Enviados
0000 - Tablet com processador com clock mínimo de 1,3 GHz com no mínimo 4 núcleos / memória de
RAM de no mínimo 4GB de baixo consumo DDR3L 1066MHz / Tela LCD ou Oled de no mínimo 9 e
máximo 10.1 polegadas, com resolução mínima de 1.280x800 / armazenamento interno mínimo de
16GB / com slot para cartão de memória padrão MicroSD compatível com cartões de até 64GB / Wifi
padrão IEEE 802.11 b/g/n / moldem interno com suporte a rede 3G (no mínimo dual-bald 2100MHz e
850MHz) e 2G (quad-band 850MHz, 900MHz e 1.900MHz) / Bluetooth versão 4.0 ou superior / Sistema
de GPS integrado (interno) com antena interna / saída para fones de ouvido padrão P2 de 3,5mm /
Porta Micro USB padrão 2.0 / câmera traseira de no mínimo 5mp, câmera frontal de no mínimo 1.2mp/
Bateria de lítio, capacidade mínima 6.000 mA/h, tempo de recarga: máximo de 4h, permitir que o tablet
seja usado enquanto carrega / Sistema Operacional Android 4.4 português ou versão superior em
português
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2021 - 11:28:42 4.651,74 (proposta) 05.903.157/0001-40 - BELPARA
COMERCIAL LTDA - EPP

Cancelado - O fornecedor não encaminhou proposta inicial nos termos
da cláusula 5.1 do edital 27/10/2021 16:30:21

09/09/2021 - 16:13:16 1.200,00 (proposta) 13.015.273/0001-51 - INFORMOVEIS
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ESCRITORIO LTDA

Cancelado - O Atestado de Capacidade Técnica do fornecedor
demonstra o não atendimento da cláusula 9.11.1 do edital que exige do
licitante comprovação de ter fornecido produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Mesmo oportunizado prazo
para que o fornecedor complementasse a documentação a fim de
comprovar o requisito, a diligência restou infrutífera. Desta forma
decide-se pela inabilitação da empresa. 22/09/2021 10:55:22

09/09/2021 - 17:02:37 3.500,00 (proposta) 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Proposta desclassifica conforme consta no julgamento da
fase recursal. 21/10/2021 14:44:38

09/09/2021 - 17:11:54 1.102,50 (proposta) 01.817.573/0001-75 - DISTRIBUIDORA
DE MERCADORIAS COMERCIO
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - O Atestado de Capacidade Técnica do fornecedor e os
documentos que o acompanham demonstram o não atendimento da
cláusula 9.11.1 do edital que a exige do licitante comprovação de ter
fornecido produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta por cento)
dos itens ora licitados. Desta forma decide-se pela inabilitação da
empresa. 21/09/2021 15:07:46

09/09/2021 - 17:16:43 1.584,00 (proposta) 41.488.339/0001-66 - SKAR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

Cancelado - A empresa foi solicitada em diligência para que a mesma
apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse o atestado de
capacidade técnica acostados nos autos por não dispor dos itens
licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência não cumprida.
Desta forma não resta outra solução senão inabilitar a empresa pelo
descumprimento das cláusulas editalícias. 22/09/2021 15:55:26

09/09/2021 - 17:22:28 2.310,00 (proposta) 30.703.534/0001-45 - TECHSUS
SOLUCOES DIGITAIS LTDA

Cancelado - O fornecedor não demonstrou que o produto ofertado
atende as especificações requeridas no termo de referência.
27/10/2021 12:51:44

09/09/2021 - 21:28:36 1.460,00 (proposta) 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa foi solicitada em diligência para que a mesma
apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse o atestado de
capacidade técnica acostados nos autos por não dispor dos itens
licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência não cumprida.
Desta forma não resta outra solução senão inabilitar a empresa pelo
descumprimento das cláusulas editalícias. 20/09/2021 14:09:29

09/09/2021 - 23:45:32 3.000,00 (proposta) 10.608.940/0001-11 - EUDES T DA
SILVA

Cancelado - Diante da cláusula 8.2 do edital que dispões que: "Será
desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço
final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário)" não há opção que não seja a desclassificação da proposta,
em que pese o argumento da licitante. 27/10/2021 16:24:02
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10/09/2021 - 00:20:24 2.950,00 (proposta) 22.648.969/0001-06 - US
CONSTRUCAO LOCACAO EIRELI

Cancelado - A empresa vencedora não contempla em seu Contrato
Consolidado o objeto da licitação, nem tampouco no Cartão de CNPJ
descumprindo o item 4.1, Restando Desclassificada: 4.1 Poderão
participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com
Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.
Ademais, apresentou em seu rol de documentos a Certidão de Falência
e Concordata vencida, descumprindo o item 9.10.1. Certidão Negativa
de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei
nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão, restando, portanto, para este
critério INABILITADA. 21/09/2021 16:15:42

10/09/2021 - 03:25:32 1.500,00 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa se resumiu a apresentar apenas a última
alteração contratual, onde na mesma não consolida todos as outra
alterações que compõe o contrato social no todo descumprindo a
cláusula 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores; Ademais a empresa foi solicitada em diligência para
que a mesma apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse
o atestado de capacidade técnica acostados nos autos por não dispor
dos itens licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência
não cumprida. Desta forma não resta outra solução se não inabilitar a
empresa pelo descumprimento das cláusulas editalícias. 17/09/2021
10:11:29

10/09/2021 - 09:59:37 1.260,00 (proposta) 10.401.351/0001-68 - W R C BEZERRA
- EPP

Cancelado - O forncedor não enviou documentação de habilitação.
22/09/2021 11:45:34

10/09/2021 - 14:49:10 1.673,72 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Cancelado - Proposta desclassifica conforme consta no julgamento da
fase recursal. 21/10/2021 14:44:38

10/09/2021 - 14:50:10 1.000,00 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa se resumiu a apresentar apenas a última
alteração contratual, onde na mesma não consolida todos as outra
alterações que compõe o contrato social no todo descumprindo a
cláusula 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores; Ademais a empresa foi solicitada em diligência para
que a mesma apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse
o atestado de capacidade técnica acostados nos autos por não dispor
dos itens licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência
não cumprida. Desta forma não resta outra solução se não inabilitar a
empresa pelo descumprimento das cláusulas editalícias. 17/09/2021
10:11:29

10/09/2021 - 14:50:39 3.375,00 05.903.157/0001-40 - BELPARA
COMERCIAL LTDA - EPP

Cancelado - O fornecedor não encaminhou proposta inicial nos termos
da cláusula 5.1 do edital 27/10/2021 16:30:21

10/09/2021 - 14:50:51 1.960,00 30.703.534/0001-45 - TECHSUS
SOLUCOES DIGITAIS LTDA

Cancelado - O fornecedor não demonstrou que o produto ofertado
atende as especificações requeridas no termo de referência.
27/10/2021 12:51:44

10/09/2021 - 14:56:41 999,50 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa foi solicitada em diligência para que a mesma
apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse o atestado de
capacidade técnica acostados nos autos por não dispor dos itens
licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência não cumprida.
Desta forma não resta outra solução senão inabilitar a empresa pelo
descumprimento das cláusulas editalícias. 20/09/2021 14:09:29

10/09/2021 - 14:57:05 999,00 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa se resumiu a apresentar apenas a última
alteração contratual, onde na mesma não consolida todos as outra
alterações que compõe o contrato social no todo descumprindo a
cláusula 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores; Ademais a empresa foi solicitada em diligência para
que a mesma apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse
o atestado de capacidade técnica acostados nos autos por não dispor
dos itens licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência
não cumprida. Desta forma não resta outra solução se não inabilitar a
empresa pelo descumprimento das cláusulas editalícias. 17/09/2021
10:11:29
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10/09/2021 - 14:57:26 998,50 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa foi solicitada em diligência para que a mesma
apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse o atestado de
capacidade técnica acostados nos autos por não dispor dos itens
licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência não cumprida.
Desta forma não resta outra solução senão inabilitar a empresa pelo
descumprimento das cláusulas editalícias. 20/09/2021 14:09:29

10/09/2021 - 14:58:42 998,00 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa se resumiu a apresentar apenas a última
alteração contratual, onde na mesma não consolida todos as outra
alterações que compõe o contrato social no todo descumprindo a
cláusula 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores; Ademais a empresa foi solicitada em diligência para
que a mesma apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse
o atestado de capacidade técnica acostados nos autos por não dispor
dos itens licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência
não cumprida. Desta forma não resta outra solução se não inabilitar a
empresa pelo descumprimento das cláusulas editalícias. 17/09/2021
10:11:29

10/09/2021 - 14:58:57 997,50 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa foi solicitada em diligência para que a mesma
apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse o atestado de
capacidade técnica acostados nos autos por não dispor dos itens
licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência não cumprida.
Desta forma não resta outra solução senão inabilitar a empresa pelo
descumprimento das cláusulas editalícias. 20/09/2021 14:09:29

10/09/2021 - 15:00:09 997,00 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa se resumiu a apresentar apenas a última
alteração contratual, onde na mesma não consolida todos as outra
alterações que compõe o contrato social no todo descumprindo a
cláusula 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores; Ademais a empresa foi solicitada em diligência para
que a mesma apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse
o atestado de capacidade técnica acostados nos autos por não dispor
dos itens licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência
não cumprida. Desta forma não resta outra solução se não inabilitar a
empresa pelo descumprimento das cláusulas editalícias. 17/09/2021
10:11:29

10/09/2021 - 15:00:19 996,50 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa foi solicitada em diligência para que a mesma
apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse o atestado de
capacidade técnica acostados nos autos por não dispor dos itens
licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência não cumprida.
Desta forma não resta outra solução senão inabilitar a empresa pelo
descumprimento das cláusulas editalícias. 20/09/2021 14:09:29

10/09/2021 - 15:01:54 996,00 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa se resumiu a apresentar apenas a última
alteração contratual, onde na mesma não consolida todos as outra
alterações que compõe o contrato social no todo descumprindo a
cláusula 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores; Ademais a empresa foi solicitada em diligência para
que a mesma apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse
o atestado de capacidade técnica acostados nos autos por não dispor
dos itens licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência
não cumprida. Desta forma não resta outra solução se não inabilitar a
empresa pelo descumprimento das cláusulas editalícias. 17/09/2021
10:11:29

10/09/2021 - 15:02:02 995,50 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa foi solicitada em diligência para que a mesma
apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse o atestado de
capacidade técnica acostados nos autos por não dispor dos itens
licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência não cumprida.
Desta forma não resta outra solução senão inabilitar a empresa pelo
descumprimento das cláusulas editalícias. 20/09/2021 14:09:29
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10/09/2021 - 15:03:24 995,00 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa se resumiu a apresentar apenas a última
alteração contratual, onde na mesma não consolida todos as outra
alterações que compõe o contrato social no todo descumprindo a
cláusula 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores; Ademais a empresa foi solicitada em diligência para
que a mesma apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse
o atestado de capacidade técnica acostados nos autos por não dispor
dos itens licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência
não cumprida. Desta forma não resta outra solução se não inabilitar a
empresa pelo descumprimento das cláusulas editalícias. 17/09/2021
10:11:29

10/09/2021 - 15:03:39 994,50 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa foi solicitada em diligência para que a mesma
apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse o atestado de
capacidade técnica acostados nos autos por não dispor dos itens
licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência não cumprida.
Desta forma não resta outra solução senão inabilitar a empresa pelo
descumprimento das cláusulas editalícias. 20/09/2021 14:09:29

10/09/2021 - 15:03:58 990,00 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa se resumiu a apresentar apenas a última
alteração contratual, onde na mesma não consolida todos as outra
alterações que compõe o contrato social no todo descumprindo a
cláusula 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores; Ademais a empresa foi solicitada em diligência para
que a mesma apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse
o atestado de capacidade técnica acostados nos autos por não dispor
dos itens licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência
não cumprida. Desta forma não resta outra solução se não inabilitar a
empresa pelo descumprimento das cláusulas editalícias. 17/09/2021
10:11:29

10/09/2021 - 15:05:09 899,50 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa foi solicitada em diligência para que a mesma
apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse o atestado de
capacidade técnica acostados nos autos por não dispor dos itens
licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência não cumprida.
Desta forma não resta outra solução senão inabilitar a empresa pelo
descumprimento das cláusulas editalícias. 20/09/2021 14:09:29

10/09/2021 - 15:05:13 985,00 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa se resumiu a apresentar apenas a última
alteração contratual, onde na mesma não consolida todos as outra
alterações que compõe o contrato social no todo descumprindo a
cláusula 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores; Ademais a empresa foi solicitada em diligência para
que a mesma apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse
o atestado de capacidade técnica acostados nos autos por não dispor
dos itens licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência
não cumprida. Desta forma não resta outra solução se não inabilitar a
empresa pelo descumprimento das cláusulas editalícias. 17/09/2021
10:11:29

10/09/2021 - 15:05:41 890,00 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa se resumiu a apresentar apenas a última
alteração contratual, onde na mesma não consolida todos as outra
alterações que compõe o contrato social no todo descumprindo a
cláusula 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores; Ademais a empresa foi solicitada em diligência para
que a mesma apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse
o atestado de capacidade técnica acostados nos autos por não dispor
dos itens licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência
não cumprida. Desta forma não resta outra solução se não inabilitar a
empresa pelo descumprimento das cláusulas editalícias. 17/09/2021
10:11:29

27/10/2021 - 15:01:05 2.900,00 10.608.940/0001-11 - EUDES T DA
SILVA

Cancelado - Diante da cláusula 8.2 do edital que dispões que: "Será
desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço
final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário)" não há opção que não seja a desclassificação da proposta,
em que pese o argumento da licitante. 27/10/2021 16:24:02

Anexo do protocolo PT2021.01/CLHO-18647

Nome: 7-Termo de Cancelamento.pdf, pág. 8 de 20

PR2021.06/CLHO-01749 - Pág 187



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/11/2021 às 10:35:01.
Código verificador: 17E3F6

Página 9 de 20

0000 - Cartão de Memória MICRO SD 32GB
Data Valor CNPJ Situação

08/09/2021 - 11:29:30 70,00 (proposta) 05.903.157/0001-40 - BELPARA
COMERCIAL LTDA - EPP

Válido

09/09/2021 - 05:08:34 62,00 (proposta) 07.199.275/0001-45 - JOSE G. F.
CUNHA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Diante da justificativa apresentada pela empresa em sede
de diligência, analisamos novamente os atestados apresentados. O
fornecedor apresentou um único atestado de fornecimento de bens,
com a descrição precisa dos produtos e quantidades. O atestado por si
já é suficiente o bastante para demonstrar o não atendimento da
cláusula 9.11.1 do edital que exige do licitante comprovação de ter
fornecido produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta por cento)
dos itens ora licitados. Os demais atestados apresentados referem-se à
prestação de serviços incompatíveis com o objeto deste certame. A
solicitação de diligência para este caso era desnecessária, pecamos
pelo excesso de zelo. Desta forma decide-se pela inabilitação da
empresa. 22/09/2021 11:07:31

09/09/2021 - 16:53:46 60,00 (proposta) 13.015.273/0001-51 - INFORMOVEIS
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ESCRITORIO LTDA

Cancelado - O Atestado de Capacidade Técnica do fornecedor
demonstra o não atendimento da cláusula 9.11.1 do edital que exige do
licitante comprovação de ter fornecido produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Mesmo oportunizado prazo
para que o fornecedor complementasse a documentação a fim de
comprovar o requisito, a diligência restou infrutífera. Desta forma
decide-se pela inabilitação da empresa. 22/09/2021 10:55:22

09/09/2021 - 17:05:40 77,76 (proposta) 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

09/09/2021 - 17:11:54 85,32 (proposta) 01.817.573/0001-75 - DISTRIBUIDORA
DE MERCADORIAS COMERCIO
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - O Atestado de Capacidade Técnica do fornecedor e os
documentos que o acompanham demonstram o não atendimento da
cláusula 9.11.1 do edital que a exige do licitante comprovação de ter
fornecido produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta por cento)
dos itens ora licitados. Desta forma decide-se pela inabilitação da
empresa. 21/09/2021 15:07:46

09/09/2021 - 17:17:52 69,00 (proposta) 41.488.339/0001-66 - SKAR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

Cancelado - A empresa foi solicitada em diligência para que a mesma
apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse o atestado de
capacidade técnica acostados nos autos por não dispor dos itens
licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência não cumprida.
Desta forma não resta outra solução senão inabilitar a empresa pelo
descumprimento das cláusulas editalícias. 22/09/2021 15:55:26

09/09/2021 - 17:22:49 68,32 (proposta) 30.703.534/0001-45 - TECHSUS
SOLUCOES DIGITAIS LTDA

Válido

09/09/2021 - 21:28:57 65,00 (proposta) 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa foi solicitada em diligência para que a mesma
apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse o atestado de
capacidade técnica acostados nos autos por não dispor dos itens
licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência não cumprida.
Desta forma não resta outra solução senão inabilitar a empresa pelo
descumprimento das cláusulas editalícias. 20/09/2021 14:09:29

09/09/2021 - 23:46:15 70,00 (proposta) 10.608.940/0001-11 - EUDES T DA
SILVA

Válido

10/09/2021 - 00:21:27 65,00 (proposta) 22.648.969/0001-06 - US
CONSTRUCAO LOCACAO EIRELI

Cancelado - A empresa vencedora não contempla em seu Contrato
Consolidado o objeto da licitação, nem tampouco no Cartão de CNPJ
descumprindo o item 4.1, Restando Desclassificada: 4.1 Poderão
participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com
Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.
Ademais, apresentou em seu rol de documentos a Certidão de Falência
e Concordata vencida, descumprindo o item 9.10.1. Certidão Negativa
de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei
nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão, restando, portanto, para este
critério INABILITADA. 21/09/2021 16:15:42

10/09/2021 - 03:27:00 60,00 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa se resumiu a apresentar apenas a última
alteração contratual, onde na mesma não consolida todos as outra
alterações que compõe o contrato social no todo descumprindo a
cláusula 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores; Ademais a empresa foi solicitada em diligência para
que a mesma apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse
o atestado de capacidade técnica acostados nos autos por não dispor
dos itens licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência
não cumprida. Desta forma não resta outra solução se não inabilitar a
empresa pelo descumprimento das cláusulas editalícias. 17/09/2021
10:11:29
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10/09/2021 - 14:49:20 59,00 10.608.940/0001-11 - EUDES T DA
SILVA

Válido

10/09/2021 - 14:49:30 26,00 22.648.969/0001-06 - US
CONSTRUCAO LOCACAO EIRELI

Cancelado - A empresa vencedora não contempla em seu Contrato
Consolidado o objeto da licitação, nem tampouco no Cartão de CNPJ
descumprindo o item 4.1, Restando Desclassificada: 4.1 Poderão
participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com
Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.
Ademais, apresentou em seu rol de documentos a Certidão de Falência
e Concordata vencida, descumprindo o item 9.10.1. Certidão Negativa
de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei
nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão, restando, portanto, para este
critério INABILITADA. 21/09/2021 16:15:42

10/09/2021 - 14:49:39 58,03 31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO
E ATACADISTA DE INFORMATICA E
ELETROELETRONICOS EIRELI

Válido

10/09/2021 - 14:50:43 36,00 07.199.275/0001-45 - JOSE G. F.
CUNHA COMERCIO E SERVICOS -
EIRELI

Cancelado - Diante da justificativa apresentada pela empresa em sede
de diligência, analisamos novamente os atestados apresentados. O
fornecedor apresentou um único atestado de fornecimento de bens,
com a descrição precisa dos produtos e quantidades. O atestado por si
já é suficiente o bastante para demonstrar o não atendimento da
cláusula 9.11.1 do edital que exige do licitante comprovação de ter
fornecido produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta por cento)
dos itens ora licitados. Os demais atestados apresentados referem-se à
prestação de serviços incompatíveis com o objeto deste certame. A
solicitação de diligência para este caso era desnecessária, pecamos
pelo excesso de zelo. Desta forma decide-se pela inabilitação da
empresa. 22/09/2021 11:07:31

10/09/2021 - 14:50:48 55,00 05.903.157/0001-40 - BELPARA
COMERCIAL LTDA - EPP

Válido

10/09/2021 - 14:52:53 59,99 30.703.534/0001-45 - TECHSUS
SOLUCOES DIGITAIS LTDA

Válido

10/09/2021 - 14:55:25 54,50 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa foi solicitada em diligência para que a mesma
apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse o atestado de
capacidade técnica acostados nos autos por não dispor dos itens
licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência não cumprida.
Desta forma não resta outra solução senão inabilitar a empresa pelo
descumprimento das cláusulas editalícias. 20/09/2021 14:09:29

10/09/2021 - 14:58:48 50,00 13.015.273/0001-51 - INFORMOVEIS
DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ESCRITORIO LTDA

Cancelado - O Atestado de Capacidade Técnica do fornecedor
demonstra o não atendimento da cláusula 9.11.1 do edital que exige do
licitante comprovação de ter fornecido produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Mesmo oportunizado prazo
para que o fornecedor complementasse a documentação a fim de
comprovar o requisito, a diligência restou infrutífera. Desta forma
decide-se pela inabilitação da empresa. 22/09/2021 10:55:22

10/09/2021 - 14:59:59 25,50 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa foi solicitada em diligência para que a mesma
apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse o atestado de
capacidade técnica acostados nos autos por não dispor dos itens
licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência não cumprida.
Desta forma não resta outra solução senão inabilitar a empresa pelo
descumprimento das cláusulas editalícias. 20/09/2021 14:09:29

0000 - Capa protetora para tablet 9 ou 10.1 polegadas
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 17:05:01 100,00 (proposta) 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Válido

09/09/2021 - 17:11:54 65,90 (proposta) 01.817.573/0001-75 - DISTRIBUIDORA
DE MERCADORIAS COMERCIO
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - O Atestado de Capacidade Técnica do fornecedor e os
documentos que o acompanham demonstram o não atendimento da
cláusula 9.11.1 do edital que a exige do licitante comprovação de ter
fornecido produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta por cento)
dos itens ora licitados. Desta forma decide-se pela inabilitação da
empresa. 21/09/2021 15:07:46

09/09/2021 - 17:18:33 116,80 (proposta) 41.488.339/0001-66 - SKAR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

Cancelado - A empresa foi solicitada em diligência para que a mesma
apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse o atestado de
capacidade técnica acostados nos autos por não dispor dos itens
licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência não cumprida.
Desta forma não resta outra solução senão inabilitar a empresa pelo
descumprimento das cláusulas editalícias. 22/09/2021 15:55:26

09/09/2021 - 17:22:57 55,44 (proposta) 30.703.534/0001-45 - TECHSUS
SOLUCOES DIGITAIS LTDA

Válido
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09/09/2021 - 21:29:17 69,90 (proposta) 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa foi solicitada em diligência para que a mesma
apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse o atestado de
capacidade técnica acostados nos autos por não dispor dos itens
licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência não cumprida.
Desta forma não resta outra solução senão inabilitar a empresa pelo
descumprimento das cláusulas editalícias. 20/09/2021 14:09:29

09/09/2021 - 23:47:12 70,00 (proposta) 10.608.940/0001-11 - EUDES T DA
SILVA

Válido

10/09/2021 - 00:22:19 50,00 (proposta) 22.648.969/0001-06 - US
CONSTRUCAO LOCACAO EIRELI

Cancelado - A empresa vencedora não contempla em seu Contrato
Consolidado o objeto da licitação, nem tampouco no Cartão de CNPJ
descumprindo o item 4.1, Restando Desclassificada: 4.1 Poderão
participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com
Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.
Ademais, apresentou em seu rol de documentos a Certidão de Falência
e Concordata vencida, descumprindo o item 9.10.1. Certidão Negativa
de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei
nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão, restando, portanto, para este
critério INABILITADA. 21/09/2021 16:15:42

10/09/2021 - 03:27:48 70,00 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa se resumiu a apresentar apenas a última
alteração contratual, onde na mesma não consolida todos as outra
alterações que compõe o contrato social no todo descumprindo a
cláusula 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores; Ademais a empresa foi solicitada em diligência para
que a mesma apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse
o atestado de capacidade técnica acostados nos autos por não dispor
dos itens licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência
não cumprida. Desta forma não resta outra solução se não inabilitar a
empresa pelo descumprimento das cláusulas editalícias. 17/09/2021
10:11:29

10/09/2021 - 14:49:11 49,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Válido

10/09/2021 - 14:53:18 48,00 30.703.534/0001-45 - TECHSUS
SOLUCOES DIGITAIS LTDA

Válido

10/09/2021 - 14:53:22 47,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Válido

10/09/2021 - 14:56:33 46,50 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa foi solicitada em diligência para que a mesma
apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse o atestado de
capacidade técnica acostados nos autos por não dispor dos itens
licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência não cumprida.
Desta forma não resta outra solução senão inabilitar a empresa pelo
descumprimento das cláusulas editalícias. 20/09/2021 14:09:29

10/09/2021 - 14:56:36 45,00 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Válido

10/09/2021 - 14:59:07 44,50 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa foi solicitada em diligência para que a mesma
apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse o atestado de
capacidade técnica acostados nos autos por não dispor dos itens
licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência não cumprida.
Desta forma não resta outra solução senão inabilitar a empresa pelo
descumprimento das cláusulas editalícias. 20/09/2021 14:09:29

10/09/2021 - 14:59:10 43,09 10.793.812/0001-95 - LS SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA
LTDA-EPP

Válido

10/09/2021 - 14:59:33 43,69 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa foi solicitada em diligência para que a mesma
apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse o atestado de
capacidade técnica acostados nos autos por não dispor dos itens
licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência não cumprida.
Desta forma não resta outra solução senão inabilitar a empresa pelo
descumprimento das cláusulas editalícias. 20/09/2021 14:09:29
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10/09/2021 - 15:00:13 42,59 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa foi solicitada em diligência para que a mesma
apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse o atestado de
capacidade técnica acostados nos autos por não dispor dos itens
licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência não cumprida.
Desta forma não resta outra solução senão inabilitar a empresa pelo
descumprimento das cláusulas editalícias. 20/09/2021 14:09:29

0000 - Películas de vidro para tablet 9 ou 10.1 polegadas
Data Valor CNPJ Situação

09/09/2021 - 17:11:54 41,85 (proposta) 01.817.573/0001-75 - DISTRIBUIDORA
DE MERCADORIAS COMERCIO
SERVIÇOS LTDA

Cancelado - O Atestado de Capacidade Técnica do fornecedor e os
documentos que o acompanham demonstram o não atendimento da
cláusula 9.11.1 do edital que a exige do licitante comprovação de ter
fornecido produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta por cento)
dos itens ora licitados. Desta forma decide-se pela inabilitação da
empresa. 21/09/2021 15:07:46

09/09/2021 - 17:19:08 94,40 (proposta) 41.488.339/0001-66 - SKAR
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

Cancelado - A empresa foi solicitada em diligência para que a mesma
apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse o atestado de
capacidade técnica acostados nos autos por não dispor dos itens
licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência não cumprida.
Desta forma não resta outra solução senão inabilitar a empresa pelo
descumprimento das cláusulas editalícias. 22/09/2021 15:55:26

09/09/2021 - 17:23:05 28,00 (proposta) 30.703.534/0001-45 - TECHSUS
SOLUCOES DIGITAIS LTDA

Válido

09/09/2021 - 21:29:43 49,90 (proposta) 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa foi solicitada em diligência para que a mesma
apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse o atestado de
capacidade técnica acostados nos autos por não dispor dos itens
licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência não cumprida.
Desta forma não resta outra solução senão inabilitar a empresa pelo
descumprimento das cláusulas editalícias. 20/09/2021 14:09:29

09/09/2021 - 23:48:28 50,00 (proposta) 10.608.940/0001-11 - EUDES T DA
SILVA

Válido

10/09/2021 - 00:22:51 60,00 (proposta) 22.648.969/0001-06 - US
CONSTRUCAO LOCACAO EIRELI

Cancelado - A empresa vencedora não contempla em seu Contrato
Consolidado o objeto da licitação, nem tampouco no Cartão de CNPJ
descumprindo o item 4.1, Restando Desclassificada: 4.1 Poderão
participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja
compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com
Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS.
Ademais, apresentou em seu rol de documentos a Certidão de Falência
e Concordata vencida, descumprindo o item 9.10.1. Certidão Negativa
de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei
nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa,
datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do prazo de
validade expresso na própria Certidão, restando, portanto, para este
critério INABILITADA. 21/09/2021 16:15:42

10/09/2021 - 03:28:39 50,00 (proposta) 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa se resumiu a apresentar apenas a última
alteração contratual, onde na mesma não consolida todos as outra
alterações que compõe o contrato social no todo descumprindo a
cláusula 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores; Ademais a empresa foi solicitada em diligência para
que a mesma apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse
o atestado de capacidade técnica acostados nos autos por não dispor
dos itens licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência
não cumprida. Desta forma não resta outra solução se não inabilitar a
empresa pelo descumprimento das cláusulas editalícias. 17/09/2021
10:11:29

10/09/2021 - 14:50:36 27,00 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa se resumiu a apresentar apenas a última
alteração contratual, onde na mesma não consolida todos as outra
alterações que compõe o contrato social no todo descumprindo a
cláusula 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores; Ademais a empresa foi solicitada em diligência para
que a mesma apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse
o atestado de capacidade técnica acostados nos autos por não dispor
dos itens licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência
não cumprida. Desta forma não resta outra solução se não inabilitar a
empresa pelo descumprimento das cláusulas editalícias. 17/09/2021
10:11:29
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10/09/2021 - 14:52:14 25,50 30.703.534/0001-45 - TECHSUS
SOLUCOES DIGITAIS LTDA

Válido

10/09/2021 - 14:53:28 25,00 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa se resumiu a apresentar apenas a última
alteração contratual, onde na mesma não consolida todos as outra
alterações que compõe o contrato social no todo descumprindo a
cláusula 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores; Ademais a empresa foi solicitada em diligência para
que a mesma apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse
o atestado de capacidade técnica acostados nos autos por não dispor
dos itens licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência
não cumprida. Desta forma não resta outra solução se não inabilitar a
empresa pelo descumprimento das cláusulas editalícias. 17/09/2021
10:11:29

10/09/2021 - 14:56:09 24,50 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa foi solicitada em diligência para que a mesma
apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse o atestado de
capacidade técnica acostados nos autos por não dispor dos itens
licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência não cumprida.
Desta forma não resta outra solução senão inabilitar a empresa pelo
descumprimento das cláusulas editalícias. 20/09/2021 14:09:29

10/09/2021 - 14:57:33 24,00 10.207.515/0001-10 - N R PEREIRA
EIRELI

Cancelado - A empresa se resumiu a apresentar apenas a última
alteração contratual, onde na mesma não consolida todos as outra
alterações que compõe o contrato social no todo descumprindo a
cláusula 9.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores; Ademais a empresa foi solicitada em diligência para
que a mesma apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse
o atestado de capacidade técnica acostados nos autos por não dispor
dos itens licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1
Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos
compatíveis, com características similares e em quantidades não
inferiores a 50% (cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência
não cumprida. Desta forma não resta outra solução se não inabilitar a
empresa pelo descumprimento das cláusulas editalícias. 17/09/2021
10:11:29

10/09/2021 - 14:57:56 23,50 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa foi solicitada em diligência para que a mesma
apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse o atestado de
capacidade técnica acostados nos autos por não dispor dos itens
licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência não cumprida.
Desta forma não resta outra solução senão inabilitar a empresa pelo
descumprimento das cláusulas editalícias. 20/09/2021 14:09:29

10/09/2021 - 14:58:57 23,00 30.703.534/0001-45 - TECHSUS
SOLUCOES DIGITAIS LTDA

Válido

10/09/2021 - 14:59:13 22,50 11.494.673/0001-61 - FRANCISCO
DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA
JUNIOR

Cancelado - A empresa foi solicitada em diligência para que a mesma
apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse o atestado de
capacidade técnica acostados nos autos por não dispor dos itens
licitados no mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1 Atestado de
Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis,
com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência não cumprida.
Desta forma não resta outra solução senão inabilitar a empresa pelo
descumprimento das cláusulas editalícias. 20/09/2021 14:09:29

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

21/10/2021 - 14:44:38 LS SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA LTDA-EPP

10.793.812/0001-95 Item 0001 - Tablet com processador com clock mínimo de 1,3 GHz com no mínimo
4 núcleos / memória de RAM de no mínimo 4GB de baixo consumo DDR3L
1066MHz / Tela LCD ou Oled de no mínimo 9 e máximo 10.1 polegadas, com
resolução mínima de 1.280x800 / armazenamento interno mínimo de 16GB / com
slot para cartão de memória padrão MicroSD compatível com cartões de até 64GB
/ Wifi padrão IEEE 802.11 b/g/n / moldem interno com suporte a rede 3G (no
mínimo dual-bald 2100MHz e 850MHz) e 2G (quad-band 850MHz, 900MHz e
1.900MHz) / Bluetooth versão 4.0 ou superior / Sistema de GPS integrado
(interno) com antena interna / saída para fones de ouvido padrão P2 de 3,5mm /
Porta Micro USB padrão 2.0 / câmera traseira de no mínimo 5mp, câmera frontal
de no mínimo 1.2mp/ Bateria de lítio, capacidade mínima 6.000 mA/h, tempo de
recarga: máximo de 4h, permitir que o tablet seja usado enquanto carrega /
Sistema Operacional Android 4.4 português ou versão superior em português

Desclassificação: Proposta desclassifica conforme consta no julgamento da fase recursal.
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27/10/2021 - 12:51:44 TECHSUS SOLUCOES
DIGITAIS LTDA

30.703.534/0001-45 Item 0001 - Tablet com processador com clock mínimo de 1,3 GHz com no mínimo
4 núcleos / memória de RAM de no mínimo 4GB de baixo consumo DDR3L
1066MHz / Tela LCD ou Oled de no mínimo 9 e máximo 10.1 polegadas, com
resolução mínima de 1.280x800 / armazenamento interno mínimo de 16GB / com
slot para cartão de memória padrão MicroSD compatível com cartões de até 64GB
/ Wifi padrão IEEE 802.11 b/g/n / moldem interno com suporte a rede 3G (no
mínimo dual-bald 2100MHz e 850MHz) e 2G (quad-band 850MHz, 900MHz e
1.900MHz) / Bluetooth versão 4.0 ou superior / Sistema de GPS integrado
(interno) com antena interna / saída para fones de ouvido padrão P2 de 3,5mm /
Porta Micro USB padrão 2.0 / câmera traseira de no mínimo 5mp, câmera frontal
de no mínimo 1.2mp/ Bateria de lítio, capacidade mínima 6.000 mA/h, tempo de
recarga: máximo de 4h, permitir que o tablet seja usado enquanto carrega /
Sistema Operacional Android 4.4 português ou versão superior em português

Desclassificação: O fornecedor não demonstrou que o produto ofertado atende as especificações requeridas no termo de referência.

27/10/2021 - 16:24:02 EUDES T DA SILVA 10.608.940/0001-11 Item 0001 - Tablet com processador com clock mínimo de 1,3 GHz com no mínimo
4 núcleos / memória de RAM de no mínimo 4GB de baixo consumo DDR3L
1066MHz / Tela LCD ou Oled de no mínimo 9 e máximo 10.1 polegadas, com
resolução mínima de 1.280x800 / armazenamento interno mínimo de 16GB / com
slot para cartão de memória padrão MicroSD compatível com cartões de até 64GB
/ Wifi padrão IEEE 802.11 b/g/n / moldem interno com suporte a rede 3G (no
mínimo dual-bald 2100MHz e 850MHz) e 2G (quad-band 850MHz, 900MHz e
1.900MHz) / Bluetooth versão 4.0 ou superior / Sistema de GPS integrado
(interno) com antena interna / saída para fones de ouvido padrão P2 de 3,5mm /
Porta Micro USB padrão 2.0 / câmera traseira de no mínimo 5mp, câmera frontal
de no mínimo 1.2mp/ Bateria de lítio, capacidade mínima 6.000 mA/h, tempo de
recarga: máximo de 4h, permitir que o tablet seja usado enquanto carrega /
Sistema Operacional Android 4.4 português ou versão superior em português

Desclassificação: Diante da cláusula 8.2 do edital que dispões que: "Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo
fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário)" não há opção que não seja a desclassificação da proposta, em que pese o argumento da licitante.

27/10/2021 - 16:30:21 BELPARA COMERCIAL
LTDA - EPP

05.903.157/0001-40 Item 0001 - Tablet com processador com clock mínimo de 1,3 GHz com no mínimo
4 núcleos / memória de RAM de no mínimo 4GB de baixo consumo DDR3L
1066MHz / Tela LCD ou Oled de no mínimo 9 e máximo 10.1 polegadas, com
resolução mínima de 1.280x800 / armazenamento interno mínimo de 16GB / com
slot para cartão de memória padrão MicroSD compatível com cartões de até 64GB
/ Wifi padrão IEEE 802.11 b/g/n / moldem interno com suporte a rede 3G (no
mínimo dual-bald 2100MHz e 850MHz) e 2G (quad-band 850MHz, 900MHz e
1.900MHz) / Bluetooth versão 4.0 ou superior / Sistema de GPS integrado
(interno) com antena interna / saída para fones de ouvido padrão P2 de 3,5mm /
Porta Micro USB padrão 2.0 / câmera traseira de no mínimo 5mp, câmera frontal
de no mínimo 1.2mp/ Bateria de lítio, capacidade mínima 6.000 mA/h, tempo de
recarga: máximo de 4h, permitir que o tablet seja usado enquanto carrega /
Sistema Operacional Android 4.4 português ou versão superior em português

Desclassificação: O fornecedor não encaminhou proposta inicial nos termos da cláusula 5.1 do edital

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

23/09/2021 - 17:01 06/10/2021 - 18:00 11/10/2021 - 18:00

0001 - Tablet com processador com clock mínimo de 1,3 GHz com no mínimo 4
núcleos / memória de RAM de no mínimo 4GB de baixo consumo DDR3L 1066MHz /
Tela LCD ou Oled de no mínimo 9 e máximo 10.1 polegadas, com resolução mínima
de 1.280x800 / armazenamento interno mínimo de 16GB / com slot para cartão de
memória padrão MicroSD compatível com cartões de até 64GB / Wifi padrão IEEE
802.11 b/g/n / moldem interno com suporte a rede 3G (no mínimo dual-bald 2100MHz
e 850MHz) e 2G (quad-band 850MHz, 900MHz e 1.900MHz) / Bluetooth versão 4.0 ou
superior / Sistema de GPS integrado (interno) com antena interna / saída para fones
de ouvido padrão P2 de 3,5mm / Porta Micro USB padrão 2.0 / câmera traseira de no
mínimo 5mp, câmera frontal de no mínimo 1.2mp/ Bateria de lítio, capacidade mínima
6.000 mA/h, tempo de recarga: máximo de 4h, permitir que o tablet seja usado
enquanto carrega / Sistema Operacional Android 4.4 português ou versão superior em
português

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

30.703.534/0001-45 -
TECHSUS SOLUCOES
DIGITAIS LTDA

23/09/2021 - 16:32:09 O Tablet apresentado pela empresa LS SERVIC&#807;OS DE
INFORMA&#769;TICA E ELETRO&#770;NICA LTDA EPP, CNPJ no
10.793.812/0001-95 não cumpre com as especificações técnicas do T.R/Edital,
assim temos: REQUERIDO: Memória RAM mínima: 4gb, APRESENTADO: 3GB
apenas. REQUERIDO: Tela máxima de 10.1 polegadas, APRESENTADO: 10.4
polegadas, ofendendo assim a lei da licitação.

Deferido
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10.608.940/0001-11 -
EUDES T DA SILVA

23/09/2021 - 16:32:58 Sr.(a) pregoeiro(a), venho manifestar uma intenção clara de recurso, onde a
empresa provisoriamente vencedora do ITEM 01 apresenta um produto
incompatível com o TERMO DE REFERÊNCIA do presente EDITAL. Em uma fácil
diligência, gostaria que a equipe de Licitação observasse a proposta Readequada
da empresa vencedora, onde a mesma faz OMISSÃO de uma grande
característica do produto: 04 GB DE MEMÓRIA RAM, na qual logo abaixo nas
especificações o mesmo cita 03 GB de memoria RAM(o modelo A7 T505 samsung
é incompatível com o termo de referencia). Nos autos do processo, na fase de
esclarecimento, obtivemos clara orientação da administração pública sobre tais
características, na qual todos podem consultar. Como se trata de uma das
principais característica do equipamento, peço a vossa autoridade, que acate a
nossa intenção clara de recurso, ou mesmo, se achar necessário, desclassificar
direto a empresa em questão, afim de termos uma competição JUSTA. Grato!
Aproveitamos para agradecer o bom desenvolvimento e seriedade até aqui nos
dada no Certame.

Deferido

10.608.940/0001-11 -
EUDES T DA SILVA

23/09/2021 - 16:44:24 item 01 - Diante do acima exposto, e demonstrada a aceitação de proposta
incompatível com o exigido no Termo de Referência, requeremos que a empresa
LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA seja desclassificada e
que sejam convocadas as propostas subsequentes até que se identifique uma
proposta compatível com o mínimo exigido no Termo de Referência.

Deferido

Recursos
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

30.703.534/0001-45 -
TECHSUS SOLUCOES
DIGITAIS LTDA

06/10/2021 - 11:36:12 O item apresentado pela empresa licitante LS
SERVIÇOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA
não atende as especificações do termo de referencia.
RECURSO COELHO NETO TIMBRADO.pdf.

Deferido

10.608.940/0001-11 -
EUDES T DA SILVA

06/10/2021 - 16:58:23 Segue recurso. RECURSO_COELHONETO_01.rar. Deferido

Contrarrazões
CNPJ Data de Envio Contrarrazão Julgamento

10.793.812/0001-95 - LS
SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA LTDA-EPP

11/10/2021 - 16:14 Prezado Sr. Pregoeiro, apresentamos anexo nossas
contrarrazões. Contrarrazões PE 47.2021 - LS. (OP
16391).pdf.

Indeferido

10.793.812/0001-95 - LS
SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA LTDA-EPP

11/10/2021 - 16:14 Prezado Sr. Pregoeiro, apresentamos anexo nossas
contrarrazões. Contrarrazões PE 47.2021 - LS. (OP
16391).pdf.

Indeferido

Julgamentos
Data do Julgamento Justificativa

21/10/2021 - 14:35:53 CONFORME JULGAMENTO EM ANEXO. Resposta ao Recurso PE 047 2021.PDF.

21/10/2021 - 14:36:27 CONFORME JULGAMENTO JÁ ANEXADO. .

0002 - Cartão de Memória MICRO SD 32GB

0003 - Capa protetora para tablet 9 ou 10.1 polegadas

0004 - Películas de vidro para tablet 9 ou 10.1 polegadas

Chat
Data Apelido Frase

10/09/2021 - 10:05:08 Pregoeiro Bom dia! Estamos dando início aos trabalhos.

10/09/2021 - 12:09:58 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

10/09/2021 - 12:45:28 Pregoeiro estamos em análise de propostas, solicito os senhores que permaneçam conectados

10/09/2021 - 14:38:12 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

10/09/2021 - 14:38:12 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, 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.

10/09/2021 - 14:38:12 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,50. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

10/09/2021 - 14:38:12 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
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10/09/2021 - 14:40:36 Pregoeiro Em instantes daremos início a fase de lances.

10/09/2021 - 14:49:09 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 14:49:09 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 14:49:09 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 14:49:09 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 14:49:09 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 14:49:09 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 14:49:09 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

10/09/2021 - 14:49:09 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

10/09/2021 - 15:01:13 Sistema O item 0004 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:01:59 Sistema O item 0002 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:02:13 Sistema O item 0003 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:07:42 Sistema O item 0001 foi encerrado.

10/09/2021 - 15:15:38 Sistema O item 0001 teve como arrematante N R PEREIRA EIRELI - ME com valor unitário de R$ 890,00.

10/09/2021 - 15:15:38 Sistema O item 0002 teve como arrematante FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME com
valor unitário de R$ 25,50.

10/09/2021 - 15:15:38 Sistema O item 0003 teve como arrematante FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME com
valor unitário de R$ 42,59.

10/09/2021 - 15:15:38 Sistema O item 0004 teve como arrematante FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME com
valor unitário de R$ 22,50.

10/09/2021 - 16:06:45 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

10/09/2021 - 16:06:45 Sistema Motivo: A sessão será suspensa e a data e horário para continuidade serão informadas no "chat" com
antecedência mínima de vinte e quatro horas.

13/09/2021 - 12:04:10 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

13/09/2021 - 12:04:10 Sistema Motivo: reabertura para continuidade dia 14/09/2021 às 14:00 horas

14/09/2021 - 17:24:04 Pregoeiro boa tarde, por motivos técnicos não foi possível abrir a sessão na hora determinada, em razão disso a
sessão será suspensa e reaberta dia 16/09/2021 às 10:00 respeitando o prazo de 24 horas para retorno das
atividades conforme determina a lei.

16/09/2021 - 10:21:09 Pregoeiro Bom dia Srs Fornecedores, daremos continuação do certame.

16/09/2021 - 10:21:51 Pregoeiro em 30 minutos estaremos julgando as documentações

16/09/2021 - 10:47:34 Pregoeiro Bom dia Srs Fornecedores, daremos continuação do certame.

16/09/2021 - 11:04:31 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 16/09/2021.

16/09/2021 - 11:04:31 Sistema Motivo: sr fornecedor, envie notas fiscais e contratos que comprove o fornecimento do item licitado,
apresentado pelo atestado de capacidade técnica emitido pelo empresa nos documento de habilitação para
dirimir qualquer questionamento sobre a lisura de tal documento sob pena de inabilitação no processo.

16/09/2021 - 16:19:52 Pregoeiro O Fornecedor ganhador do item 01 não anexou a diligência exigida!

16/09/2021 - 16:20:26 Pregoeiro portanto darei continuidade na análise da habilitação

16/09/2021 - 17:45:34 Pregoeiro a sessão será suspensa e reaberta no dia 17/09/2021 ás 10:00 horas. Peço que todos os licitantes estejam
logados para que não seja ferido qualquer direito que lhes venha assistir.

17/09/2021 - 09:59:49 Pregoeiro Bom dia Srs Fornecedores, daremos continuação do certame.

17/09/2021 - 10:00:04 Pregoeiro Bom dia Srs Fornecedores, daremos continuação do certame.

17/09/2021 - 10:11:29 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi inabilitado no processo.

17/09/2021 - 10:11:29 Sistema Motivo: A empresa se resumiu a apresentar apenas a última alteração contratual, onde na mesma não
consolida todos as outra alterações que compõe o contrato social no todo descumprindo a cláusula 9.8.3. No
caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo,
estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; Ademais a empresa foi solicitada em
diligência para que a mesma apresentasse notas fiscais e contratos que comprovasse o atestado de
capacidade técnica acostados nos autos por não dispor dos itens licitados no mesmo, exigência estipulada
no item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado,
comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades
não inferiores a 50% (cinquenta por cento) dos... (CONTINUA)

17/09/2021 - 10:11:29 Sistema (CONT. 1) itens ora licitados. Diligência não cumprida. Desta forma não resta outra solução se não inabilitar
a empresa pelo descumprimento das cláusulas editalícias.

17/09/2021 - 10:11:29 Sistema O fornecedor N R PEREIRA EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

17/09/2021 - 10:11:29 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR com
valor unitário de R$ 899,50.

17/09/2021 - 10:12:43 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 17/09/2021.

17/09/2021 - 10:12:43 Sistema Motivo: sr fornecedor, envie notas fiscais e contratos que comprove o fornecimento do item licitado,
apresentado pelo atestado de capacidade técnica emitido pelo empresa nos documento de habilitação para
dirimir qualquer questionamento sobre a lisura de tal documento sob pena de inabilitação no processo.

17/09/2021 - 10:16:04 Pregoeiro a sessão será suspensa e reaberta imediatamente após o cumprimento da diligência solicitada

17/09/2021 - 10:34:23 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

17/09/2021 - 10:34:44 F. FRANCISCO DAS CHA... Documentação Item 0001: Bom dia, segue documentos soliciados

17/09/2021 - 14:00:11 Pregoeiro boa tarde, darei continuidade ao certame

17/09/2021 - 14:31:13 Pregoeiro solicito que permaneçam logados, estou avaliando os documentos
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17/09/2021 - 14:57:53 Pregoeiro a sessão será suspensa para análise minuciosa da documentação e reaberta dia 20/09/2021 às 14:00 para
continuidade do certame

20/09/2021 - 14:01:41 Pregoeiro Bom tarde Srs Fornecedores, conforme definido neste chat, daremos continuidade ao certame.

20/09/2021 - 14:09:29 Sistema O fornecedor FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR foi inabilitado no processo.

20/09/2021 - 14:09:29 Sistema Motivo: A empresa foi solicitada em diligência para que a mesma apresentasse notas fiscais e contratos que
comprovasse o atestado de capacidade técnica acostados nos autos por não dispor dos itens licitados no
mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência não
cumprida. Desta forma não resta outra solução senão inabilitar a empresa pelo descumprimento das
cláusulas editalícias.

20/09/2021 - 14:09:29 Sistema O fornecedor FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR foi inabilitado para o item 0001 pelo
pregoeiro.

20/09/2021 - 14:09:29 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS
LTDA com valor unitário de R$ 1.102,50.

20/09/2021 - 14:09:29 Sistema O fornecedor FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR foi inabilitado para o item 0002 pelo
pregoeiro.

20/09/2021 - 14:09:29 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante US CONSTRUCAO LOCACAO EIRELI com valor unitário de R$
26,00.

20/09/2021 - 14:09:29 Sistema O fornecedor FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR foi inabilitado para o item 0003 pelo
pregoeiro.

20/09/2021 - 14:09:29 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP
com valor unitário de R$ 43,09.

20/09/2021 - 14:09:29 Sistema O fornecedor FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR foi inabilitado para o item 0004 pelo
pregoeiro.

20/09/2021 - 14:09:29 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA com valor unitário de R$
23,00.

20/09/2021 - 15:56:26 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

20/09/2021 - 15:56:26 Sistema Motivo: A sessão será suspensa para análise minuciosa da documentação e reaberta dia 21/09/2021 às
15:00 para continuidade do certame

21/09/2021 - 15:01:11 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

21/09/2021 - 15:01:11 Sistema Motivo: Bom tarde Srs Fornecedores, conforme definido neste chat, daremos continuidade ao certame.

21/09/2021 - 15:07:46 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTDA foi inabilitado no
processo.

21/09/2021 - 15:07:46 Sistema Motivo: O Atestado de Capacidade Técnica do fornecedor e os documentos que o acompanham demonstram
o não atendimento da cláusula 9.11.1 do edital que a exige do licitante comprovação de ter fornecido
produtos em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50%
(cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Desta forma decide-se pela inabilitação da empresa.

21/09/2021 - 15:07:46 Sistema O fornecedor DISTRIBUIDORA DE MERCADORIAS COMERCIO SERVIÇOS LTDA foi inabilitado para o
item 0001 pelo pregoeiro.

21/09/2021 - 15:07:46 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante INFORMOVEIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E
ESCRITORIO LTDA com valor unitário de R$ 1.200,00.

21/09/2021 - 15:07:46 Sistema Para o item 0001, o fornecedor W R C BEZERRA - EPP tem direito a lance de desempate conforme a LC
123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro.

21/09/2021 - 15:09:18 Sistema A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor W R C
BEZERRA - EPP foi definida pelo pregoeiro para 21/09/2021 às 16:09, encerrando às 16:14:00.

21/09/2021 - 16:14:02 Sistema O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

21/09/2021 - 16:15:42 Sistema O fornecedor US CONSTRUCAO LOCACAO EIRELI foi inabilitado no processo.

21/09/2021 - 16:15:42 Sistema Motivo: A empresa vencedora não contempla em seu Contrato Consolidado o objeto da licitação, nem
tampouco no Cartão de CNPJ descumprindo o item 4.1, Restando Desclassificada: 4.1 Poderão participar
deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que
estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. Ademais, apresentou em seu
rol de documentos a Certidão de Falência e Concordata vencida, descumprindo o item 9.10.1. Certidão
Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005),
expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) dias, ou que esteja dentro do
prazo de validade expresso na própria Certidão, restando, portanto, para este critério INABILITADA.

21/09/2021 - 16:15:42 Sistema O fornecedor US CONSTRUCAO LOCACAO EIRELI foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro.

21/09/2021 - 16:15:42 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante JOSE G. F. CUNHA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI com valor
unitário de R$ 36,00.

21/09/2021 - 16:17:52 Pregoeiro Continuarei com a análise dos novos colocados

21/09/2021 - 16:46:31 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 22/09/2021.

21/09/2021 - 16:46:31 Sistema Motivo: sr fornecedor, envie notas fiscais e contratos que comprove o fornecimento do item licitado,
apresentado pelo atestado de capacidade técnica emitido pelo empresa nos documento de habilitação para
dirimir qualquer dúvida sob pena de inabilitação no processo.

21/09/2021 - 17:24:17 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 08:00 do dia 22/09/2021.

21/09/2021 - 17:24:17 Sistema Motivo: sr fornecedor, envie notas fiscais e contratos que comprove o fornecimento do item licitado,
apresentado pelo atestado de capacidade técnica emitido pelo empresa nos documento de habilitação para
dirimir qualquer dúvida sob pena de inabilitação no processo.

21/09/2021 - 17:26:27 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

21/09/2021 - 17:26:27 Sistema Motivo: a sessão será suspensa e reaberta no dia 22/09/2021 ás 10:00 horas

21/09/2021 - 19:02:15 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

22/09/2021 - 10:01:11 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

22/09/2021 - 10:01:11 Sistema Motivo: Bom dia, darei continuidade ao certame
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22/09/2021 - 10:55:22 Sistema O fornecedor INFORMOVEIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA foi inabilitado no
processo.

22/09/2021 - 10:55:22 Sistema Motivo: O Atestado de Capacidade Técnica do fornecedor demonstra o não atendimento da cláusula 9.11.1
do edital que exige do licitante comprovação de ter fornecido produtos em prazos compatíveis, com
características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta por cento) dos itens ora licitados.
Mesmo oportunizado prazo para que o fornecedor complementasse a documentação a fim de comprovar o
requisito, a diligência restou infrutífera. Desta forma decide-se pela inabilitação da empresa.

22/09/2021 - 10:55:22 Sistema O fornecedor INFORMOVEIS DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ESCRITORIO LTDA foi inabilitado
para o item 0001 pelo pregoeiro.

22/09/2021 - 10:55:22 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante W R C BEZERRA - EPP com valor unitário de R$ 1.260,00.

22/09/2021 - 11:07:31 Sistema O fornecedor JOSE G. F. CUNHA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi inabilitado no processo.

22/09/2021 - 11:07:31 Sistema Motivo: Diante da justificativa apresentada pela empresa em sede de diligência, analisamos novamente os
atestados apresentados. O fornecedor apresentou um único atestado de fornecimento de bens, com a
descrição precisa dos produtos e quantidades. O atestado por si já é suficiente o bastante para demonstrar o
não atendimento da cláusula 9.11.1 do edital que exige do licitante comprovação de ter fornecido produtos
em prazos compatíveis, com características similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta por
cento) dos itens ora licitados. Os demais atestados apresentados referem-se à prestação de serviços
incompatíveis com o objeto deste certame. A solicitação de diligência para este caso era desnecessária,
pecamos pelo excesso de zelo. Desta forma decide-se pela inabilitação da empresa.

22/09/2021 - 11:07:31 Sistema O fornecedor JOSE G. F. CUNHA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI foi inabilitado para o item 0002 pelo
pregoeiro.

22/09/2021 - 11:07:31 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante BELPARA COMERCIAL LTDA - EPP com valor unitário de R$
55,00.

22/09/2021 - 11:45:34 Sistema O fornecedor W R C BEZERRA - EPP foi inabilitado no processo.

22/09/2021 - 11:45:34 Sistema Motivo: O forncedor não enviou documentação de habilitação.

22/09/2021 - 11:45:34 Sistema O fornecedor W R C BEZERRA - EPP foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

22/09/2021 - 11:45:34 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME com valor unitário
de R$ 1.584,00.

22/09/2021 - 12:55:55 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:55 do dia 22/09/2021.

22/09/2021 - 12:55:55 Sistema Motivo: Sr fornecedor, envie notas fiscais e contratos que comprove o fornecimento do item licitado,
apresentado pelo atestado de capacidade técnica emitido pelo empresa nos documento de habilitação para
dirimir qualquer questionamento sobre a lisura de tal documento sob pena de inabilitação no processo.

22/09/2021 - 15:47:09 Pregoeiro o fornecedor não cumpriu a diligência

22/09/2021 - 15:55:26 Sistema O fornecedor SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME foi inabilitado no processo.

22/09/2021 - 15:55:26 Sistema Motivo: A empresa foi solicitada em diligência para que a mesma apresentasse notas fiscais e contratos que
comprovasse o atestado de capacidade técnica acostados nos autos por não dispor dos itens licitados no
mesmo, exigência estipulada no item 9.11.1 Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa jurídica de
direito público ou privado, comprovando que forneceu produtos em prazos compatíveis, com características
similares e em quantidades não inferiores a 50% (cinquenta por cento) dos itens ora licitados. Diligência não
cumprida. Desta forma não resta outra solução senão inabilitar a empresa pelo descumprimento das
cláusulas editalícias.

22/09/2021 - 15:55:26 Sistema O fornecedor SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

22/09/2021 - 15:55:26 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP
com valor unitário de R$ 1.673,72.

22/09/2021 - 17:04:58 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:00 do dia 23/09/2021.

22/09/2021 - 17:04:58 Sistema Motivo: Sr fornecedor, dada a competitividade e a oferta de 6 diferentes preços para este item que oscilam
entre R$ 890,00 a R$ 1.584,00, teria como negociar um valor mais satisfatório para a administração pública
como meio de buscar maior economicidade a

22/09/2021 - 17:07:22 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.

22/09/2021 - 17:07:22 Sistema Motivo: a sessão retomará no dia 23/09/2021 às 10:00 em razão da negociação solicitada no item 01

23/09/2021 - 10:00:14 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.

23/09/2021 - 10:00:14 Sistema Motivo: Continuidade do processo.

23/09/2021 - 10:19:49 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 12:20 do dia 23/09/2021.

23/09/2021 - 10:19:49 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 12:20 do dia 23/09/2021.

23/09/2021 - 10:19:49 Sistema Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 12:20 do dia 23/09/2021.

23/09/2021 - 10:19:49 Sistema Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 12:20 do dia 23/09/2021.

23/09/2021 - 10:20:16 Pregoeiro Reiteramos a negociação em relação ao item 001 e oportunizamos o mesmo para os demais itens. Aguarda-
se dos fornecedores que proponha nesta fase seus melhores preços, respeitada a exequibilidade. Findo o
prazo os preços serão avaliados quanto a sua aceitabilidade.

23/09/2021 - 10:34:46 F. TECHSUS SOLUCOES ... Negociação Item 0004: Bom dia! Ilustríssima senhora pregoeira, o presente lance é o menor valor que
podemos chegar nesse momento.

23/09/2021 - 12:40:00 Pregoeiro Senhores licitantes, faremos uma breve pausa e retornamos as 14 horas para continuidade.

23/09/2021 - 14:04:05 Pregoeiro Conforme informado há pouco, estamos dando continuidade ao certame.

23/09/2021 - 14:05:00 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA LTDA-EPP foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2021 às 16:05.

23/09/2021 - 14:05:19 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor BELPARA COMERCIAL LTDA - EPP foi
definida pelo pregoeiro para 23/09/2021 às 16:05.

23/09/2021 - 14:07:09 Sistema A data limite de envio de proposta readequada para o fornecedor TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA foi
definida pelo pregoeiro para 23/09/2021 às 16:07.

23/09/2021 - 14:12:19 Sistema O fornecedor BELPARA COMERCIAL LTDA - EPP enviou uma nova proposta readequada.

23/09/2021 - 14:35:55 Sistema O fornecedor LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP enviou uma nova proposta
readequada.
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23/09/2021 - 15:32:36 Sistema O fornecedor TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA enviou uma nova proposta readequada.

23/09/2021 - 16:29:02 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA LTDA-EPP.

23/09/2021 - 16:29:02 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E
ELETRÔNICA LTDA-EPP.

23/09/2021 - 16:29:32 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BELPARA COMERCIAL LTDA - EPP.

23/09/2021 - 16:29:53 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA.

23/09/2021 - 16:30:29 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 23/09/2021 às 17:01.

23/09/2021 - 16:32:09 Sistema O fornecedor TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

23/09/2021 - 16:32:58 Sistema O fornecedor EUDES T DA SILVA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

23/09/2021 - 16:44:24 Sistema O fornecedor EUDES T DA SILVA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

23/09/2021 - 17:49:55 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

23/09/2021 - 17:49:55 Sistema Intenção: O Tablet apresentado pela empresa LS SERVIC&#807;OS DE INFORMA&#769;TICA E
ELETRO&#770;NICA LTDA EPP, CNPJ no 10.793.812/0001-95 não cumpre com as especificações técnicas
do T.R/Edital, assim temos: REQUERIDO: Memória RAM mínima: 4gb, APRESENTADO: 3GB apenas.
REQUERIDO: Tela máxima de 10.1 polegadas, APRESENTADO: 10.4 polegadas, ofendendo assim a lei da
licitação.

23/09/2021 - 17:49:58 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

23/09/2021 - 17:49:58 Sistema Intenção: Sr.(a) pregoeiro(a), venho manifestar uma intenção clara de recurso, onde a empresa
provisoriamente vencedora do ITEM 01 apresenta um produto incompatível com o TERMO DE
REFERÊNCIA do presente EDITAL. Em uma fácil diligência, gostaria que a equipe de Licitação observasse a
proposta Readequada da empresa vencedora, onde a mesma faz OMISSÃO de uma grande característica
do produto: 04 GB DE MEMÓRIA RAM, na qual logo abaixo nas especificações o mesmo cita 03 GB de
memoria RAM(o modelo A7 T505 samsung é incompatível com o termo de referencia). Nos autos do
processo, na fase de esclarecimento, obtivemos clara orientação da administração pública sobre tais
características, na qual todos podem consultar. Como se trata de uma das principais característica do
equipamento, peço a vossa autoridade, que acate a nossa intenção clara de recurso, ou mesmo, se achar
necessário, desclassificar direto a empresa em questão, afim de termos uma competição JUSTA. Grato!...
(CONTINUA)

23/09/2021 - 17:49:58 Sistema (CONT. 1) Aproveitamos para agradecer o bom desenvolvimento e seriedade até aqui nos dada no Certame.

23/09/2021 - 17:50:01 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

23/09/2021 - 17:50:01 Sistema Intenção: item 01 - Diante do acima exposto, e demonstrada a aceitação de proposta incompatível com o
exigido no Termo de Referência, requeremos que a empresa LS SERVIÇOS DE INFORMATICA E
ELETRONICA LTDA seja desclassificada e que sejam convocadas as propostas subsequentes até que se
identifique uma proposta compatível com o mínimo exigido no Termo de Referência.

01/10/2021 - 09:56:12 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 06/10/2021 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 11/10/2021 às 18:00.

06/10/2021 - 11:36:12 Sistema O fornecedor TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.

06/10/2021 - 16:58:23 Sistema O fornecedor EUDES T DA SILVA - ME enviou recurso para o item 0001.

11/10/2021 - 16:14:13 Sistema O fornecedor LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP - EPP/SS enviou contrarrazão
para o item 0001.

11/10/2021 - 16:14:42 Sistema O fornecedor LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP - EPP/SS enviou contrarrazão
para o item 0001.

21/10/2021 - 14:42:16 Pregoeiro Os recursos foram deferidos e anexados no sistema. O processo proseguirá com as providÊncia cabíveis de
acordo com o julgamento.

21/10/2021 - 14:42:22 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

21/10/2021 - 14:44:38 Sistema O fornecedor LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA-EPP foi rejeitado para o item 0001
pelo pregoeiro.

21/10/2021 - 14:44:38 Sistema Motivo: Proposta desclassifica conforme consta no julgamento da fase recursal.

21/10/2021 - 14:44:38 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA com valor unitário de R$
1.960,00.

22/10/2021 - 16:58:11 Autoridade Competente Ficam todos os licitantes convocados por meio deste Chat para acompanhar a continuidade do certame que
se dará no dia 27 de outubro de 2021 às 10h00min.

27/10/2021 - 10:02:45 Pregoeiro Bom dia Srs Fornecedores, daremos continuação do certame.

27/10/2021 - 10:40:38 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 27/10/2021.

27/10/2021 - 10:40:38 Sistema Motivo: Solicito que o fornecedor apresente prospecto do produto ofertado que contenha todas as
informações quanto as suas características e especificações técnicas próprias, sob pena de desclassificação
da proposta.

27/10/2021 - 12:51:44 Sistema O fornecedor TECHSUS SOLUCOES DIGITAIS LTDA foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

27/10/2021 - 12:51:44 Sistema Motivo: O fornecedor não demonstrou que o produto ofertado atende as especificações requeridas no termo
de referência.

27/10/2021 - 12:51:44 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante EUDES T DA SILVA com valor unitário de R$ 3.000,00.

27/10/2021 - 12:52:36 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:52 do dia 27/10/2021.

27/10/2021 - 12:52:36 Sistema Motivo: Solicito que o fornecedor apresente prospecto do produto ofertado que contenha todas as
informações quanto as suas características e especificações técnicas próprias, sob pena de desclassificação
da proposta.

27/10/2021 - 13:07:20 F. EUDES T DA SILVA Documentação Item 0001: Conforme Solicitado, segue em anexo Catálogo com informações do
equipamento, estamos a disposição!

27/10/2021 - 13:07:23 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

27/10/2021 - 14:17:31 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.

27/10/2021 - 14:17:31 Sistema Motivo: A empresa enviou o arquivo solicitado.

Anexo do protocolo PT2021.01/CLHO-18647

Nome: 7-Termo de Cancelamento.pdf, pág. 19 de 20

PR2021.06/CLHO-01749 - Pág 198



A autenticidade do documento pode ser verificada no site http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 10/11/2021 às 10:35:01.
Código verificador: 17E3F6

Página 20 de 20

27/10/2021 - 14:21:59 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:15 do dia 27/10/2021.

27/10/2021 - 14:21:59 Sistema Motivo: Senhor licitante, valor acima do orçado pela administração, peço que atenda o preço máximo
aceitável.

27/10/2021 - 14:58:22 F. EUDES T DA SILVA Negociação Item 0001: boa tarde

27/10/2021 - 14:59:19 Autoridade Competente Senhor licitante, informo que o valor estimado pela administração é de R$ 1.966,67 e oportunizamos neste
momento prazo para que, se possível, ofereça proposta de preço compatível com o valor orçado. Ressalto
ainda que proposta final cujo valor seja superior ao estimado será desclassificada.

27/10/2021 - 15:00:54 F. EUDES T DA SILVA Negociação Item 0001: vamos negociar nosso melhor valor para o item em questao senhor

27/10/2021 - 15:01:05 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 2.900,00.

27/10/2021 - 15:03:03 F. EUDES T DA SILVA Negociação Item 0001: Caros, peço que aceitaem a oferta, o valor estabelecido pela administração nao
condiz com o valor praticado no mercado

27/10/2021 - 16:24:02 Sistema O fornecedor EUDES T DA SILVA foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

27/10/2021 - 16:24:02 Sistema Motivo: Diante da cláusula 8.2 do edital que dispões que: "Será desclassificada a proposta ou o lance
vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário)" não há opção que não seja a desclassificação da proposta, em que pese o argumento da licitante.

27/10/2021 - 16:24:02 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante BELPARA COMERCIAL LTDA - EPP com valor unitário de R$
3.375,00.

27/10/2021 - 16:30:21 Sistema O fornecedor BELPARA COMERCIAL LTDA - EPP foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não
ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

27/10/2021 - 16:30:21 Sistema Motivo: O fornecedor não encaminhou proposta inicial nos termos da cláusula 5.1 do edital

27/10/2021 - 17:31:26 Sistema O processo foi Cancelado por iniciativa da Autoridade Competente.

27/10/2021 - 17:31:26 Sistema Motivo: Diante do item 0001 ter sido fracassado e os demais itens serem acessórios do item 0001, resolvo
cancelar o procedimento.

Maria das Dores Macedo Marques

Pregoeiro(a)

FRANCISCO EDILSON OLIVEIRA DA SILVA

Apoio

GILMARIO DA SILVA CARDOSO

Apoio

MAURICIO ROCHA DAS CHAGAS

Apoio
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