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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Registro de Preços Eletrônico - 043/2021

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

23/07/2021 15:20 28/07/2021 09:59 04/08/2021 09:59 09/08/2021 09:59 09/08/2021 10:00

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

0001 APITO FOX 40 CLASSIC OFICIAL 61,77 100 - UND Adjudicado

0002 APITO PLÁSTICO BIVOX MESÁRIO 41,50 50 - UND Adjudicado

0003 "BOLAS BASQUETES PARA ADULTOS OFICIAL
- 74,34 CM (29,5"")"

95,47 100 - UND Adjudicado

0004 BOLAS BEACH SOCCER PVC 70 CM 205,45 100 - UND Adjudicado

0005 BOLAS DE CAMPO CORO SINTÉTICO 68-70 CM 130,82 150 - UND Adjudicado

0006 BOLAS DE CAMPO INFANTIL Nº 4 91,49 100 - UND Adjudicado

0007 BOLAS DE HANDEBOL H1L 205,47 100 - UND Adjudicado

0008 BOLAS DE HANDEBOL H2L 190,77 100 - UND Adjudicado

0009 BOLAS DE HANDEBOL H3L 181,90 50 - UND Adjudicado

0010 BOLAS FUTEVÔLEI TAM. ÚNICO 280,43 50 - UND Adjudicado

0011 BOLAS FUTSAL INFANTIL 58 CM 161,80 50 - UND Adjudicado

0012 BOLAS FUTSAL SINTÉTICO 62-64 CM 151,10 100 - UND Adjudicado

0013 BOLAS VÔLEI OFICIAL - VSO-2000 182,47 50 - UND Adjudicado

0014 BOMBAS PARA INFLAR BOLAS COM
CALIBRADOR TIPO CANETA - ENCHE NOS
DOIS SENTIDOS

66,13 50 - UND Adjudicado

0015 CAMISAS MASCULINA PARA ÁRBITROS (GG) –
COR AMARELA

91,78 50 - UND Adjudicado

0016 CAMISAS MASCULINA PARA ÁRBITROS (GG) –
COR PRETA

91,78 50 - UND Adjudicado

0017 CAMISAS MASCULINA PARA ÁRBITROS
GRANDE (G) COR AMARELA

91,78 50 - UND Adjudicado

0018 CAMISAS MASCULINA PARA ÁRBITROS
GRANDE (G) COR PRETA

91,78 50 - UND Adjudicado

0019 CAMISAS MASCULINA PARA ÁRBITROS MÉDIA
(M) COR AMARELA

91,78 50 - UND Adjudicado

0020 CAMISAS MASCULINA PARA ÁRBITROS MÉDIA
(M) COR PRETA

91,78 50 - UND Adjudicado

0021 COLETE (DUAS CORES - DUPLA FACE)
TAMANHO G

51,13 100 - UND Adjudicado

0022 COLETE (DUAS CORES - DUPLA FACE)
TAMANHO M

51,13 100 - UND Adjudicado

0023 COLETE (DUAS CORES - DUPLA FACE)
TAMANHO P

51,13 200 - UND Adjudicado

0024 COLETE (DUAS CORES - DUPLA FACE)
TAMANHO PP

51,13 200 - UND Adjudicado

0025 CONE PARA TREINO (CHAPÉU CHINÊS)
PRATINHO –, ALT. 19 CM

23,07 100 - UND Adjudicado

0026 CONE PARA TREINO (MÉDIO) –
POLIPROPILENO, ALT. 50 CM

31,47 100 - UND Adjudicado

0027 CRONÔMETRO DIGITAL DE MESA 93,57 10 - UND Adjudicado

0028 MEDALHAS DOURADAS HONRA AO MÉRITO
5,5 CM

22,03 500 - UND Adjudicado

0029 MEDALHAS PRATEADAS HONRA AO MÉRITO
5,5 CM

22,03 500 - UND Adjudicado

0030 MEIÕES ADULTO PARA ÁRBITROS COR
PRETA

30,47 40 - UND Adjudicado

0031 PAR DE BANDEIRINHAS PARA ÁRBITROS DE
FUTEBOL - 40 X 40CM. COR AMARELO E
VERMELHO

93,90 50 - UND Adjudicado
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0032 PAR DE CARTÕES OFICIAIS PARA ÁRBITROS
VERMELHO E AMARELO - 10.5 CM X 8 CM

26,42 50 - UND Adjudicado

0033 PAR DE REDES FUTEBOL 7,50M D LARGURA,
2,50M DE ALTURA, 1,00M DE RECUO
SUPERIOR E 2,50M DE RECUO INFERIOR E
FIO 4MM

535,13 50 - UND Adjudicado

0034 PAR DE REDES FUTSAL DIMENSÕES: 3,20M
NA LARGURA, 2,10M DE ALTURA, 1,00M DE
RECUO INFERIOR E 0,60M DE RECUO
SUPERIOR - FIO 4MM

351,80 50 - UND Adjudicado

0035 PLACA DE PREMIAÇÃO MATERIAL EM
ACRÍLICO TAM. 10X15

150,50 50 - UND Adjudicado

0036 PLACA DE SUBSTITUIÇÃO ELETRÔNICA DE
FUTEBOL DUAS FACES - DIMENSÕES: 38 X
72CM.

3.398,43 10 - UND Adjudicado

0037 PLACAR DE MESA MARCADOR MANUAL
DOBRÁVEL COM CONTADOR DE PONTOS -
MARCAÇÃO DE 7 SETS ATÉ 31 PONTOS. -
NUMERAÇÃO: 1 A 31 PONTOS. - SETS: 1 AO 7.

1.017,47 10 - UND Adjudicado

0038 PLACAR ELETRÔNICO ESPORTIVO FUTSAL
COM CRONÔMETRO - 58CM X 32CM X 5CM.

2.998,37 2 - UND Adjudicado

0039 REDES BEACH SOCCER - 6,0 MM (ADULTO /
AMADOR) – (L X A X P) 5,5 X 2,20 X 1,50, (FIO
4.0)

534,13 10 - UND Adjudicado

0040 REDES PARA ARO DE BASQUETE - 12 X 20 X
12 CM, 180G (FIO 4.0)

52,13 10 - UND Adjudicado

0041 REDES VÔLEI - (C X L): 9,00 X 1,00M, (FIO 4.0) 262,13 10 - UND Adjudicado

0042 SACOS PARA BOLA FIO NYLON CAPACIDADE
PARA 6 BOLAS

72,13 20 - UND Adjudicado

0043 SHORT PARA ÁRBITRO COR AMARELO 70,80 40 - UND Adjudicado

0044 SHORT PARA ÁRBITRO COR PRETO 70,80 40 - UND Adjudicado

0045 SÚMULAS FUTEBOL 60,47 1.000 - UND Adjudicado

0046 SÚMULAS FUTSAL 3 VIAS 71,40 1.000 - UND Adjudicado

0047 SÚMULAS HANDEBOL 3 VIAS 71,40 1.000 - UND Adjudicado

0048 SÚMULAS PARA COMUNICAÇÃO DE
PENALIDADE 3 VIAS

72,13 1.000 - UND Adjudicado

0049 SÚMULAS VOLEIBOL 3 VIAS 68,80 1.000 - UND Adjudicado

0050 TABULEIRO DE DAMAS – MATERIAL ACRÍLICO
OU MADEIRA 30X22 CM

171,40 30 - UND Adjudicado

0051 TABULEIRO XADREZ - MATERIAL ACRÍLICO OU
MADEIRA 50X50 CM

192,13 30 - UND Adjudicado

0052 TROFÉUS TAMANHO 50 CM 196,07 50 - UND Adjudicado

0053 TROFÉUS TAMANHO 70CM 242,13 50 - UND Adjudicado

0054 UNIFORMES TECIDO SUBLIMADO PARA
CLUBES DE FUTEBOL TAMANHO G (20
CLUBES CADA UM COM 22 ATLETAS)

91,07 440 - UND Adjudicado

0055 UNIFORMES TECIDO SUBLIMADO PARA
CLUBES DE FUTEBOL TAMANHO M (20
CLUBES CADA UM COM 22 ATLETAS)

90,73 440 - UND Adjudicado

0056 UNIFORMES TECIDO SUBLIMADO PARA
CLUBES DE FUTEBOL TAMANHO M FEMININO
(15 CLUBES CADA UM COM 22 ATLETAS)

91,10 330 - UND Adjudicado

0057 MACA DOBRÁVEL EM AÇO CARBONO, TELA
DE FIO DE NÁILON 2000 REVESTIDO COMO
PVC. COR AZUL.

1.004,37 4 - UND Adjudicado

0058 CADEIRA PARA ARBITRO DE VÔLEI. 4.002,63 4 - UND Adjudicado

0059 PAR DE PROTETOR PARA POSTO DE
VOLEIBOL, ESPUMA 2CM, DENSIDADE 60,
ALTURA 1,20M, COR AZUL.

704,43 4 - UND Adjudicado

0060 PAR DE SUPORTE DE ANTENAS PARA REDE
DE VÔLEI, LARGURA 5 CM, COMPRIMENTO
1M, MATERIAL EM NÁILON.

93,57 4 - UND Adjudicado

0061 PAR DE ANTENA PARA VOLEIBOL DE FIBRA
DE VÍDEO, TAMANHO OFICIAL 1,80M.

157,10 4 - UND Adjudicado

Tokens de Desempate
Token Fornecedor CNPJ/CPF

1 MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA 07.498.031/0001-63

2 Ghc Uniformes Profissionais Ltda 10.242.466/0001-57

3 PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 40.369.479/0001-52

4 Astor Staudt Me 91.824.383/0001-78
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5 Alessandra Nunes Lords Me Mee 03.865.570/0001-32

6 Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME 11.669.001/0001-40

7 EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 14.163.479/0001-91

8 Sentinela do Vale Comercial Eireli 29.843.035/0001-74

9 33 CONFECCOES EIRELI 36.757.133/0001-54

10 VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 36.809.375/0001-44

11 R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI 27.179.006/0001-24

12 L DA CRUZ NBOGUEIRA 06.279.810/0001-05

13 BEN HUR DE FREITAS 27.517.054/0001-85

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

22/07/2021 EDITAL.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

09/08/2021 - 12:33 Negociação aberta para o processo
043/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,3,21,22,23,24,27,28,29,30,34,36,37,39,41,45,48,50,51,53,61 do processo 043/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/08/2021 - 12:33 Negociação aberta para o processo
043/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,31 do processo 043/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/08/2021 - 12:33 Negociação aberta para o processo
043/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,33,40,42 do
processo 043/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/08/2021 - 12:33 Negociação aberta para o processo
043/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 14,15,16,17,18,19,20,32,52 do
processo 043/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/08/2021 - 12:33 Negociação aberta para o processo
043/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 25,26,35,38,46,47,49,57,58,59,60 do
processo 043/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

09/08/2021 - 12:33 Negociação aberta para o processo
043/2021

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 43,44,54,55,56 do processo
043/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/08/2021 - 16:50 Documentos solicitados para o
processo 043/2021

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 043/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/08/2021 - 16:50 Documentos solicitados para o
processo 043/2021

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 043/2021.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 Apito Fox 40 Classic
oficial

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Fox Classic 14,50 100 1.450,00

0002 Apito Plástico Bivox
Mesário

EXITUS COMERCIAL
PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA - EPP

APITO PLÁSTICO Penalty 19,99 50 999,50

0003 "Bolas Basquetes para
Adultos Oficial - 74,34 cm
(29,5"")"

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Oficial Penalty 27,51 100 2.751,00

0004 Bolas Beach Soccer PVC
70 cm

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Fusion Penalty 58,01 100 5.801,00

0005 Bolas de Campo coro
sintético 68-70 cm

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Brasil 81 54,01 150 8.101,50

0006 Bolas de Campo Infantil
nº 4

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Borracha Dente de Leite 33,91 100 3.391,00

0007 Bolas de Handebol H1L MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

HB Penalty 36,01 100 3.601,00

0008 Bolas de Handebol H2L MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

HB Penalty 37,91 100 3.791,00

0009 Bolas de Handebol H3L MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

HB Penalty 38,01 50 1.900,50
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0010 Bolas Futevôlei TAM.
único

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

flash Penalty 58,01 50 2.900,50

0011 Bolas Futsal Infantil 58
cm

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Fusin VII Penalty 72,01 50 3.600,50

0012 Bolas Futsal Sintético 62-
64 cm

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Fusin VII Penalty 70,01 100 7.001,00

0013 Bolas Vôlei Oficial - VSO-
2000

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

VSO - 2000 Penalty 70,01 50 3.500,50

0014 Bombas para Inflar Bolas
com calibrador tipo
caneta - enche nos dois
sentidos

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Super Penalty 45,01 50 2.250,50

0015 Camisas masculina para
árbitros (GG) – cor
amarela

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Oficial personalizada 42,91 50 2.145,50

0016 Camisas masculina para
árbitros (GG) – cor preta

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Oficial personalizada 34,98 50 1.749,00

0017 Camisas masculina para
árbitros Grande (G) cor
Amarela

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Oficial personalizada 42,91 50 2.145,50

0018 Camisas masculina para
árbitros Grande (G) cor
Preta

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Oficial personalizada 42,91 50 2.145,50

0019 Camisas masculina para
árbitros média (M) cor
Amarela

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Oficial personalizada 42,91 50 2.145,50

0020 Camisas masculina para
árbitros média (M) cor
Preta

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Oficial personalizada 42,91 50 2.145,50

0021 Colete (duas cores -
dupla face) tamanho G

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Padrão personalizada 31,89 100 3.189,00

0022 Colete (duas cores -
dupla face) tamanho M

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Padrão personalizada 31,89 100 3.189,00

0023 Colete (duas cores -
dupla face) tamanho P

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Padrão personalizada 31,89 200 6.378,00

0024 Colete (duas cores -
dupla face) tamanho PP

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Padrão personalizada 31,89 200 6.378,00

0025 Cone para treino (chapéu
chinês) pratinho –, alt. 19
cm

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Chapéu chines Master Fitnes 9,99 100 999,00

0026 Cone para treino (médio)
– polipropileno, alt. 50 cm

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

PVC Master Fitnes 29,90 100 2.990,00

0027 Cronômetro Digital de
mesa

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Digital Vollo 89,90 10 899,00

0028 Medalhas Douradas
honra ao mérito 5,5 cm

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

D-65 Vitória 12,90 500 6.450,00

0029 Medalhas Prateadas
honra ao mérito 5,5 cm

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

D-65 Vitória 12,90 500 6.450,00

0030 Meiões Adulto para
árbitros cor preta

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Matis Selene 16,51 40 660,40

0031 Par de Bandeirinhas para
árbitros de futebol - 40 x
40cm. Cor amarelo e
vermelho

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Unissex Penalty 89,90 50 4.495,00

0032 Par de Cartões oficiais
para árbitros vermelho e
amarelo - 10.5 cm x 8 cm

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Oficial Penalty 24,90 50 1.245,00

0033 Par de Redes
Futebol 7,50m d largura,
2,50m de altura, 1,00m de
recuo superior e 2,50m de
recuo inferior e fio 4mm

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

fio 4 Pangué 479,90 50 23.995,00

0034 Par de Redes Futsal
Dimensões: 3,20m na
largura, 2,10m de altura,
1,00m de recuo inferior e
0,60m de recuo superior -
Fio 4mm

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

fio 4 Pangué 308,00 50 15.400,00

0035 Placa de premiação
material em acrílico Tam.
10x15

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

único personalizada 149,90 50 7.495,00

0036 Placa de substituição
eletrônica de futebol duas
faces - Dimensões: 38 x
72cm.

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

faces Kief 3.390,90 10 33.909,00
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0037 Placar de Mesa Marcador
Manual Dobrável com
contador de pontos -
Marcação de 7 sets até
31 pontos. - Numeração:
1 a 31 pontos. - Sets: 1
ao 7.

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

manual Vollo 1.009,90 10 10.099,00

0038 Placar eletrônico
esportivo futsal com
cronômetro - 58cm x
32cm x 5cm.

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

eletronico Kief 2.989,90 2 5.979,80

0039 Redes Beach Soccer - 6,0
mm (Adulto / Amador) –
(L x A x P) 5,5 x 2,20 x
1,50, (FIO 4.0)

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Oficial Pangué 519,90 10 5.199,00

0040 Redes para Aro de
Basquete - 12 x 20 x 12
cm, 180g (FIO 4.0)

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Oficial Pangué 49,90 10 499,00

0041 Redes Vôlei - (C x L):
9,00 x 1,00m, (FIO 4.0)

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Oficial Pangué 199,90 10 1.999,00

0042 Sacos para Bola fio Nylon
capacidade para 6 bolas

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Oficial Pangué 44,90 20 898,00

0043 Short para árbitro cor
amarelo

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Padrão personalizada 44,99 40 1.799,60

0044 Short para árbitro cor
preto

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Padrão personalizada 44,99 40 1.799,60

0045 Súmulas Futebol MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

único personalizada 29,90 1.000 29.900,00

0046 Súmulas Futsal 3 vias MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

único personalizada 29,90 1.000 29.900,00

0047 Súmulas Handebol 3 vias MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

único personalizada 29,90 1.000 29.900,00

0048 Súmulas para
comunicação de
penalidade 3 vias

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

único personalizada 29,90 1.000 29.900,00

0049 Súmulas Voleibol 3 vias MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

único personalizada 29,90 1.000 29.900,00

0050 Tabuleiro de Damas –
Material Acrílico ou
madeira 30x22 cm

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Pais e Filhos único 169,90 30 5.097,00

0051 Tabuleiro Xadrez -
Material acrílico ou
madeira 50x50 cm

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Botticelli único 189,90 30 5.697,00

0052 Troféus Tamanho 50 cm MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

vitoria Vitória 194,90 50 9.745,00

0053 Troféus Tamanho 70cm MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

vitoria vitoria 239,90 50 11.995,00

0054 Uniformes tecido
sublimado para clubes de
futebol tamanho G (20
clubes cada um com 22
atletas)

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

único personalizado 89,90 440 39.556,00

0055 Uniformes tecido
sublimado para clubes de
futebol tamanho M (20
clubes cada um com 22
atletas)

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

único personalizado 89,90 440 39.556,00

0056 Uniformes tecido
sublimado para clubes de
futebol tamanho M
feminino (15 clubes cada
um com 22 atletas)

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

único personalizado 89,90 330 29.667,00

0057 Maca dobrável em aço
carbono, tela de fio de
náilon 2000 revestido
como PVC. Cor azul.

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Orificio Best Pro 999,90 4 3.999,60

0058 Cadeira para arbitro de
vôlei.

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Vuc vinex 3.999,90 4 15.999,60

0059 Par de protetor para posto
de voleibol, espuma 2cm,
densidade 60, altura
1,20m, cor azul.

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

Único Espuma 699,90 4 2.799,60

0060 Par de suporte de
antenas para rede de
vôlei, largura 5 cm,
comprimento 1m, material
em náilon.

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

AX Pangué 89,90 4 359,60

0061 Par de antena para
voleibol de fibra de vídeo,
tamanho oficial 1,80m.

MINASMAR CALCADOS
E CONFECCOES LTDA

AX Pangué 149,90 4 599,60
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Declarações Obrigatórias
Título Declaração

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

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

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

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - Apito Fox 40 Classic oficial
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:02:37

Fox Classic 100 59,90 5.990,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:27

Apto FOX 40 100 74,25 7.425,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:10:40

CMG CMG 100 15,00 1.500,00 Sim

Kripton Indústria e
Comércio Ltda - ME

11.669.001/0001-
40

06/08/2021 -
14:32:01

Fox 40 Pangué 100 50,00 5.000,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
14:59:43

Classic ML 100 34,71 3.471,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
21:54:54

FOX FOX 100 36,20 3.620,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

09/08/2021 -
09:07:07

branco fox 100 52,20 5.220,00 Sim

0002 - Apito Plástico Bivox Mesário
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:03:15

Mesário Rocket 50 39,90 1.995,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:27

Apto STARFLEX 50 41,25 2.062,50 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:10:56

POKER POKER 50 30,00 1.500,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:00:03

239 Pangue 50 41,58 2.079,00 Sim

EXITUS COMERCIAL
PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA -
EPP

14.163.479/0001-
91

06/08/2021 -
15:24:19

APITO PLÁSTICO Penalty 50 50,00 2.500,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
21:55:15

PANGUE PANGUE 50 6,00 300,00 Sim

0003 - "Bolas Basquetes para Adultos Oficial - 74,34 cm (29,5"")"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:04:19

Oficial Penalty 100 94,90 9.490,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:27

Bolas Spalding 100 247,48 24.748,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:11:17

IDEA IDEA 100 54,00 5.400,00 Sim

Kripton Indústria e
Comércio Ltda - ME

11.669.001/0001-
40

06/08/2021 -
14:32:17

Basquete
Borracha

Kripton 100 100,00 10.000,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:00:36

BR Magussy 100 140,16 14.016,00 Sim
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EXITUS COMERCIAL
PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA -
EPP

14.163.479/0001-
91

06/08/2021 -
15:24:19

PLAY OFF Penalty 100 200,00 20.000,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

06/08/2021 -
17:03:29

MAGUSSY MAGUSSY 100 200,00 20.000,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
21:55:43

PENALTY PENALTY 100 120,00 12.000,00 Sim

0004 - Bolas Beach Soccer PVC 70 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:04:53

Fusion Penalty 100 204,90 20.490,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:27

Bolas Arena Master 100 70,95 7.095,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:11:35

NEDEL NEDEL 100 120,00 12.000,00 Sim

Kripton Indústria e
Comércio Ltda - ME

11.669.001/0001-
40

06/08/2021 -
14:33:48

Beach Soccer Dalebol 100 100,00 10.000,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:00:56

3030 Magussy 100 134,16 13.416,00 Sim

EXITUS COMERCIAL
PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA -
EPP

14.163.479/0001-
91

06/08/2021 -
15:24:18

BEACH SOCCER Penalty 100 300,00 30.000,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

06/08/2021 -
17:03:52

MAGUSSY MAGUSSY 100 100,00 10.000,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
21:56:05

PENALTY PENALTY 100 250,00 25.000,00 Sim

0005 - Bolas de Campo coro sintético 68-70 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:07:08

Brasil 81 150 129,90 19.485,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:26

Bolas Redstar 150 54,43 8.164,50 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:11:56

NEDEL NEDEL 150 120,00 18.000,00 Sim

Kripton Indústria e
Comércio Ltda - ME

11.669.001/0001-
40

06/08/2021 -
14:34:01

Campo Oficial Dalebol 150 100,00 15.000,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:01:17

3026 Magussy 150 134,16 20.124,00 Sim

EXITUS COMERCIAL
PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA -
EPP

14.163.479/0001-
91

06/08/2021 -
15:24:18

BRAVO Penalty 150 300,00 45.000,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

06/08/2021 -
17:04:12

MAGUSSY MAGUSSY 150 100,00 15.000,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
21:56:27

PENALTY PENALTY 150 120,00 18.000,00 Sim

0006 - Bolas de Campo Infantil nº 4
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:07:38

Borracha Dente de Leite 100 89,90 8.990,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:25

Bolas Magussy 100 178,00 17.800,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:12:14

IDEA IDEA 100 66,00 6.600,00 Sim

Kripton Indústria e
Comércio Ltda - ME

11.669.001/0001-
40

06/08/2021 -
14:34:17

Campo N4 Dalebol 100 100,00 10.000,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:01:37

3021 Magussy 100 133,53 13.353,00 Sim
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EXITUS COMERCIAL
PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA -
EPP

14.163.479/0001-
91

06/08/2021 -
15:24:18

LÍDER N 4 Penalty 100 300,00 30.000,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
21:56:56

PENALTY PENALTY 100 120,00 12.000,00 Sim

0007 - Bolas de Handebol H1L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:09:30

HB Penalty 100 204,90 20.490,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:34

Bolas Penalty 100 120,43 12.043,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:12:31

NEDEL NEDEL 100 72,00 7.200,00 Sim

Kripton Indústria e
Comércio Ltda - ME

11.669.001/0001-
40

06/08/2021 -
14:34:30

H1L Dalebol 100 100,00 10.000,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:02:05

H1 Convoy 100 69,42 6.942,00 Sim

EXITUS COMERCIAL
PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA -
EPP

14.163.479/0001-
91

06/08/2021 -
15:24:18

H1L FUSION Penalty 100 300,00 30.000,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

06/08/2021 -
17:07:55

MAGUSSY MAGUSSY 100 80,00 8.000,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
21:57:38

PENALTY PENALTY 100 120,00 12.000,00 Sim

0008 - Bolas de Handebol H2L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:09:37

HB Penalty 100 189,90 18.990,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:25

Bolas Penalty 100 131,84 13.184,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:12:51

NEDEL NEDEL 100 75,00 7.500,00 Sim

Kripton Indústria e
Comércio Ltda - ME

11.669.001/0001-
40

06/08/2021 -
14:34:45

H2L Dalebol 100 100,00 10.000,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:02:25

H2 Convoy 100 77,22 7.722,00 Sim

EXITUS COMERCIAL
PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA -
EPP

14.163.479/0001-
91

06/08/2021 -
15:24:18

H2L FUSION Penalty 100 300,00 30.000,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

06/08/2021 -
17:08:11

MAGUSSY MAGUSSY 100 80,00 8.000,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
21:58:09

PENALTY PENALTY 100 130,00 13.000,00 Sim

0009 - Bolas de Handebol H3L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:09:18

HB Penalty 50 179,90 8.995,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:25

Bolas Penalty 50 198,00 9.900,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:13:07

NEDEL NEDEL 50 78,00 3.900,00 Sim

Kripton Indústria e
Comércio Ltda - ME

11.669.001/0001-
40

06/08/2021 -
14:35:02

H3L Dalebol 50 100,00 5.000,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:02:56

H3 Convoy 50 84,54 4.227,00 Sim

EXITUS COMERCIAL
PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA -
EPP

14.163.479/0001-
91

06/08/2021 -
15:24:18

H3L FUSION Penalty 50 300,00 15.000,00 Sim
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Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

06/08/2021 -
17:08:32

MAGUSSY MAGUSSY 50 80,00 4.000,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
21:59:09

PENALTY PENALTY 50 140,00 7.000,00 Sim

0010 - Bolas Futevôlei TAM. único
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:10:16

flash Penalty 50 279,90 13.995,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:25

Bolas topper 50 214,50 10.725,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:13:23

NEDEL NEDEL 50 120,00 6.000,00 Sim

Kripton Indústria e
Comércio Ltda - ME

11.669.001/0001-
40

06/08/2021 -
14:35:22

Futvôlei Dalebol 50 150,00 7.500,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:03:23

3029 Magussy 50 134,16 6.708,00 Sim

EXITUS COMERCIAL
PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA -
EPP

14.163.479/0001-
91

09/08/2021 -
08:36:48

FUTEVÔLEI Penalty 50 500,00 25.000,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

06/08/2021 -
17:09:04

MAGUSSY MAGUSSY 50 80,00 4.000,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
21:59:48

PENALTY PENALTY 50 130,00 6.500,00 Sim

0011 - Bolas Futsal Infantil 58 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:11:30

Fusin VII Penalty 50 159,90 7.995,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:25

Bolas topper 50 82,50 4.125,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:13:52

NEDEL NEDEL 50 72,00 3.600,00 Sim

Kripton Indústria e
Comércio Ltda - ME

11.669.001/0001-
40

06/08/2021 -
14:35:51

Futsal 200 Dalebol 50 100,00 5.000,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:03:47

3044 Magussy 50 127,23 6.361,50 Sim

EXITUS COMERCIAL
PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA -
EPP

14.163.479/0001-
91

06/08/2021 -
15:24:18

RX 200 Penalty 50 300,00 15.000,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

06/08/2021 -
17:09:25

MAGUSSY MAGUSSY 50 150,00 7.500,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:01:00

PENALTY PENALTY 50 120,00 6.000,00 Sim

0012 - Bolas Futsal Sintético 62-64 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:12:00

Fusin VII Penalty 100 149,90 14.990,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:25

Bolas topper 100 82,50 8.250,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:14:11

NEDEL NEDEL 100 75,00 7.500,00 Sim

Kripton Indústria e
Comércio Ltda - ME

11.669.001/0001-
40

06/08/2021 -
14:36:08

Futsal 500 Dalebol 100 100,00 10.000,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:04:08

3027 Magussy 100 134,16 13.416,00 Sim

EXITUS COMERCIAL
PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA -
EPP

14.163.479/0001-
91

06/08/2021 -
15:24:17

RX 500 Penalty 100 300,00 30.000,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

06/08/2021 -
17:09:45

MAGUSSY MAGUSSY 100 150,00 15.000,00 Sim
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R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:01:33

PENALTY PENALTY 100 140,00 14.000,00 Sim

0013 - Bolas Vôlei Oficial - VSO-2000
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:12:32

VSO - 2000 Penalty 50 179,90 8.995,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:25

Bolas mikasa 50 247,50 12.375,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:14:29

NEDEL NEDEL 50 75,00 3.750,00 Sim

Kripton Indústria e
Comércio Ltda - ME

11.669.001/0001-
40

06/08/2021 -
14:36:21

Vôlei Dalebol 50 100,00 5.000,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:04:31

VSO2000 Mikasa 50 331,47 16.573,50 Sim

EXITUS COMERCIAL
PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA -
EPP

14.163.479/0001-
91

06/08/2021 -
15:24:17

8.0 PRÓ Penalty 50 600,00 30.000,00 Sim

Sentinela do Vale
Comercial Eireli

29.843.035/0001-
74

06/08/2021 -
17:10:01

MAGUSSY MAGUSSY 50 150,00 7.500,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:02:13

PENALTY PENALTY 50 180,00 9.000,00 Sim

0014 - Bombas para Inflar Bolas com calibrador tipo caneta - enche nos dois sentidos
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:13:02

Super Penalty 50 64,90 3.245,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:24

Bombas CMZ 50 49,45 2.472,50 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:14:47

TOPPER TOPPER 50 90,00 4.500,00 Sim

Kripton Indústria e
Comércio Ltda - ME

11.669.001/0001-
40

06/08/2021 -
14:36:36

Dupla Ação Kripton 50 50,00 2.500,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:04:50

251 Leader 50 69,24 3.462,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:03:04

PANGUE PANGUE 50 63,20 3.160,00 Sim

0015 - Camisas masculina para árbitros (GG) – cor amarela
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

04/08/2021 -
15:38:46

GHC GHC 50 100,00 5.000,00 Sim

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:13:33

Oficial personalizada 50 89,90 4.495,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:24

Camisas super bola 50 99,00 4.950,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:15:02

NEDEL NEDEL 50 90,00 4.500,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:05:08

Sport MS 50 42,90 2.145,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:03:35

TRB TRB 50 50,00 2.500,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

09/08/2021 -
07:38:14

Camisas
masculina para
árbitros (GG) 13

marca propria 50 46,00 2.300,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

09/08/2021 -
09:33:50

camisa com bolso rissa 50 54,50 2.725,00 Sim

0016 - Camisas masculina para árbitros (GG) – cor preta
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

04/08/2021 -
15:40:15

GHC GHC 50 100,00 5.000,00 Sim
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MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:14:03

Oficial personalizada 50 89,90 4.495,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:24

Camisas super bola 50 99,00 4.950,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:15:22

NEDEL NEDEL 50 90,00 4.500,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:05:26

Sport MS 50 42,90 2.145,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:04:08

TRB TRB 50 59,80 2.990,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

09/08/2021 -
07:39:11

Camisas
masculina para
árbitros (GG) 13

marca propria 50 46,00 2.300,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

09/08/2021 -
09:35:52

camisa masculina RISSA 50 54,50 2.725,00 Sim

0017 - Camisas masculina para árbitros Grande (G) cor Amarela
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

04/08/2021 -
15:40:39

GHC GHC 50 100,00 5.000,00 Sim

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:14:32

Oficial personalizada 50 89,90 4.495,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:24

Camisas super bola 50 90,75 4.537,50 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:15:44

NEDEL NEDEL 50 90,00 4.500,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:05:41

Sport MS 50 42,90 2.145,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:04:29

TRB TRB 50 59,80 2.990,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

09/08/2021 -
07:39:48

Camisas
masculina para
árbitros Grande (

marca propria 50 46,00 2.300,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

09/08/2021 -
09:38:19

CAMISA
MASCULINA
AMARELA

RISSA 50 54,50 2.725,00 Sim

0018 - Camisas masculina para árbitros Grande (G) cor Preta
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

04/08/2021 -
15:41:43

GHC GHC 50 100,00 5.000,00 Sim

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:15:03

Oficial personalizada 50 89,90 4.495,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:23

Camisas super bola 50 90,75 4.537,50 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:15:58

NEDEL NEDEL 50 90,00 4.500,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:06:01

Sport MS 50 42,90 2.145,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:04:53

TRB TRB 50 59,80 2.990,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

09/08/2021 -
07:40:20

Camisas
masculina para
árbitros Grande (

marca propria 50 46,00 2.300,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

09/08/2021 -
09:40:12

CAMISA UNISSEX RISSACAMISAS
PRETA

50 54,50 2.725,00 Sim

0019 - Camisas masculina para árbitros média (M) cor Amarela
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

04/08/2021 -
15:43:17

GHC GHC 50 100,00 5.000,00 Sim

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:15:39

Oficial personalizada 50 89,90 4.495,00 Sim
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PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:23

Camisas super bola 50 74,25 3.712,50 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:16:14

NEDEL NEDEL 50 90,00 4.500,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:06:16

Sport MS 50 42,90 2.145,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:05:27

TRB TRB 50 59,80 2.990,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

09/08/2021 -
07:41:15

Camisas
masculina para
árbitros média (M

marca propria 50 46,00 2.300,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

09/08/2021 -
09:42:15

CAMISA UNISSEX RISSAS 50 54,50 2.725,00 Sim

0020 - Camisas masculina para árbitros média (M) cor Preta
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

04/08/2021 -
15:43:44

GHC GHC 50 100,00 5.000,00 Sim

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:16:18

Oficial personalizada 50 89,90 4.495,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:23

Camisas super bola 50 74,25 3.712,50 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:16:29

NEDEL NEDEL 50 90,00 4.500,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:06:32

Sport MS 50 42,90 2.145,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:05:59

TRB TRB 50 59,80 2.990,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

09/08/2021 -
07:41:56

Camisas
masculina para
árbitros média (M

marca propria 50 46,00 2.300,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

09/08/2021 -
09:43:30

CAMISA UNISSEX RISSA 50 54,50 2.725,00 Sim

0021 - Colete (duas cores - dupla face) tamanho G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

04/08/2021 -
15:44:24

GHC GHC 100 60,00 6.000,00 Sim

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:17:02

Padrão personalizada 100 49,90 4.990,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:22

Colete colete 100 33,00 3.300,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:16:57

NEDEL NEDEL 100 30,00 3.000,00 Sim

Kripton Indústria e
Comércio Ltda - ME

11.669.001/0001-
40

06/08/2021 -
14:46:54

Dupla Face Play Fair 100 25,00 2.500,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:06:54

Sport MS 100 37,98 3.798,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

06/08/2021 -
17:32:23

Colete Marca
Própria

Marca Própria 100 31,90 3.190,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:06:35

TRB TRB 100 32,00 3.200,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

09/08/2021 -
07:42:57

Colete (duas cores
- dupla face)
tamanho

marca propria 100 36,00 3.600,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

09/08/2021 -
09:46:14

COLES DUPLA
FACE

RISSA 100 32,00 3.200,00 Sim

0022 - Colete (duas cores - dupla face) tamanho M
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

04/08/2021 -
15:44:40

GHC GHC 100 60,00 6.000,00 Sim

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:17:32

Padrão personalizada 100 49,90 4.990,00 Sim
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PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:22

Colete colete 100 33,00 3.300,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:17:14

NEDEL NEDEL 100 30,00 3.000,00 Sim

Kripton Indústria e
Comércio Ltda - ME

11.669.001/0001-
40

06/08/2021 -
14:47:11

Dupla Face Play Fair 100 25,00 2.500,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:07:09

Sport MS 100 37,98 3.798,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

06/08/2021 -
17:32:35

Colete Marca
Própria

Marca Própria 100 31,90 3.190,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:06:57

TRB TRB 100 32,00 3.200,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

09/08/2021 -
07:43:40

Colete (duas cores
- dupla face)
tamanho

marca propria 100 36,00 3.600,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

09/08/2021 -
09:47:13

COLETE DUAS
CORES

RISSA 100 32,00 3.200,00 Sim

0023 - Colete (duas cores - dupla face) tamanho P
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

04/08/2021 -
15:44:54

GHC GHC 200 60,00 12.000,00 Sim

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:18:07

Padrão personalizada 200 49,90 9.980,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:22

Colete colete 200 33,00 6.600,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:18:16

NEDEL NEDEL 200 30,00 6.000,00 Sim

Kripton Indústria e
Comércio Ltda - ME

11.669.001/0001-
40

06/08/2021 -
14:47:28

Dupla Face Play Fair 200 25,00 5.000,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:07:26

Sport MS 200 37,98 7.596,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

06/08/2021 -
17:32:52

Colete Marca
Própria

Marca Própria 200 31,90 6.380,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:07:25

TRB TRB 200 32,00 6.400,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

09/08/2021 -
07:44:12

Colete (duas cores
- dupla face)
tamanho

marca propria 200 36,00 7.200,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

09/08/2021 -
09:47:52

COLETES DUAS
CORES

RISSA 200 52,20 10.440,00 Sim

0024 - Colete (duas cores - dupla face) tamanho PP
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

04/08/2021 -
15:45:10

GHC GHC 200 60,00 12.000,00 Sim

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:18:35

Padrão personalizada 200 49,90 9.980,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:22

Colete colete 200 33,00 6.600,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:18:33

NEDEL NEDEL 200 30,00 6.000,00 Sim

Kripton Indústria e
Comércio Ltda - ME

11.669.001/0001-
40

06/08/2021 -
14:47:42

Dupla Face Play Fair 200 25,00 5.000,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:07:44

Sport MS 200 37,98 7.596,00 Sim

33 CONFECCOES
EIRELI

36.757.133/0001-
54

06/08/2021 -
17:33:12

Colete Marca
Própria

Marca Própria 200 31,90 6.380,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:07:57

TRB TRB 200 32,00 6.400,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

09/08/2021 -
07:44:43

Colete (duas cores
- dupla face)
tamanho

marca propria 200 36,00 7.200,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

09/08/2021 -
09:48:26

COLETES RISSA 200 51,00 10.200,00 Sim

0025 - Cone para treino (chapéu chinês) pratinho –, alt. 19 cm
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:19:03

Chapéu chines Master Fitnes 100 19,90 1.990,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:21

Cone mini cone 100 1,65 165,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:18:48

NEDEL NEDEL 100 6,00 600,00 Sim

Kripton Indústria e
Comércio Ltda - ME

11.669.001/0001-
40

06/08/2021 -
14:48:06

Chapéu Chinês Pangué 100 10,00 1.000,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:10:05

Chapeu Fundmac 100 7,59 759,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:08:17

PANGUE PANGUE 100 10,00 1.000,00 Sim

0026 - Cone para treino (médio) – polipropileno, alt. 50 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:19:29

PVC Master Fitnes 100 29,90 2.990,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:21

Cone mini cone 100 6,60 660,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:19:13

NEDEL NEDEL 100 33,00 3.300,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:10:41

50cm Plastcor 100 37,20 3.720,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:08:38

PANGUE PANGUE 100 40,20 4.020,00 Sim

0027 - Cronômetro Digital de mesa
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:19:59

Digital Vollo 10 89,90 899,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:21

Cronômetro cronometro 10 330,00 3.300,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:19:33

IMPORT IMPORT 10 54,00 540,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:11:33

1809 Vollo 10 77,72 777,20 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:09:09

VOLLO VOLLO 10 56,00 560,00 Sim

0028 - Medalhas Douradas honra ao mérito 5,5 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:20:27

D-65 Vitória 500 19,90 9.950,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:20:05

VITORIA VITORIA 500 10,50 5.250,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:11:52

11 Rema 500 7,41 3.705,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:09:35

INDUSTRIA
VITORIA

INDUSTRIA
VITORIA

500 9,40 4.700,00 Sim

0029 - Medalhas Prateadas honra ao mérito 5,5 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:20:57

D-65 Vitória 500 19,90 9.950,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:20:27

VITORIA VITORIA 500 10,50 5.250,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:12:16

11 Rema 500 7,41 3.705,00 Sim
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R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:10:00

INDUSTRIA
VITORIA

INDUSTRIA
VITORIA

500 9,40 4.700,00 Sim

0030 - Meiões Adulto para árbitros cor preta
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:21:28

Matis Selene 40 29,90 1.196,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:20

Meiões meiao 40 16,50 660,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:20:43

NEDEL NEDEL 40 15,00 600,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:12:56

Fut Kanxa 40 22,38 895,20 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:11:52

PANGUE PANGUE 40 18,20 728,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

09/08/2021 -
07:47:16

Meiões Adulto
para árbitros cor
preta

marca propria 40 25,00 1.000,00 Sim

0031 - Par de Bandeirinhas para árbitros de futebol - 40 x 40cm. Cor amarelo e vermelho
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:22:02

Unissex Penalty 50 89,90 4.495,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:20

Bandeirinhas penalty 50 165,00 8.250,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:21:06

NEDEL NEDEL 50 120,00 6.000,00 Sim

Kripton Indústria e
Comércio Ltda - ME

11.669.001/0001-
40

06/08/2021 -
14:48:31

Bandeirinha Pangué 50 80,00 4.000,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:13:28

2100 Scalibu 50 136,71 6.835,50 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:12:25

PANGUE PANGUE 50 24,00 1.200,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

09/08/2021 -
07:49:30

Par de
Bandeirinhas para
árbitros de fut

marca propriA 50 80,00 4.000,00 Sim

0032 - Par de Cartões oficiais para árbitros vermelho e amarelo - 10.5 cm x 8 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:22:45

Oficial Penalty 50 24,90 1.245,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:19

Cartões penalty 50 56,10 2.805,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:21:19

NEDEL NEDEL 50 18,00 900,00 Sim

Kripton Indústria e
Comércio Ltda - ME

11.669.001/0001-
40

06/08/2021 -
14:37:25

Cartão Pangué 50 15,00 750,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:13:45

098 Pangue 50 10,14 507,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:12:57

PANGUE PANGUE 50 20,00 1.000,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

09/08/2021 -
07:52:08

Par de Cartões
oficiais para
árbitros ve

MARCA PROPRIA 50 15,00 750,00 Sim

0033 - Par de Redes Futebol 7,50m d largura, 2,50m de altura, 1,00m de recuo superior e 2,50m de recuo inferior e fio 4mm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:23:17

fio 4 Pangué 50 519,90 25.995,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:19

Redes gismar redes 50 396,00 19.800,00 Sim

Anexo do protocolo PT2021.08/CLHO-15502

Nome: 15- AtaTotal_150527.pdf, pág. 15 de 100

PR2021.06/CLHO-01795 - Pág 1234



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/08/2021 às 10:41:10.
Página 16 de 100

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:21:36

NEDEL NEDEL 50 480,00 24.000,00 Sim

Kripton Indústria e
Comércio Ltda - ME

11.669.001/0001-
40

06/08/2021 -
14:37:51

Campo Oficial Pangué 50 600,00 30.000,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:14:11

010 Pangue 50 1.317,60 65.880,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:13:37

PANGUE PANGUE 50 804,40 40.220,00 Sim

0034 - Par de Redes Futsal Dimensões: 3,20m na largura, 2,10m de altura, 1,00m de recuo inferior e 0,60m de recuo superior -
Fio 4mm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:24:01

fio 4 Pangué 50 349,90 17.495,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:19

Redes gismar redes 50 396,00 19.800,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:21:54

NEDEL NEDEL 50 228,00 11.400,00 Sim

Kripton Indústria e
Comércio Ltda - ME

11.669.001/0001-
40

06/08/2021 -
14:38:04

Futsal Oficial Pangué 50 350,00 17.500,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:14:30

017 Pangue 50 507,12 25.356,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:14:06

PANGUE PANGUE 50 309,60 15.480,00 Sim

0035 - Placa de premiação material em acrílico Tam. 10x15
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:24:30

único personalizada 50 149,90 7.495,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:31

Placa placa 50 115,50 5.775,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:22:12

VITORIA VITORIA 50 270,00 13.500,00 Sim

0036 - Placa de substituição eletrônica de futebol duas faces - Dimensões: 38 x 72cm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:25:08

faces Kief 10 3.390,90 33.909,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:19

Placa kief 10 792,00 7.920,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:22:44

KIEF KIEF 10 1.110,00 11.100,00 Sim

BEN HUR DE FREITAS 27.517.054/0001-
85

09/08/2021 -
09:01:46

SB7040 DEFREITASLED 10 6.000,00 60.000,00 Sim

0037 - Placar de Mesa Marcador Manual Dobrável com contador de pontos - Marcação de 7 sets até 31 pontos. - Numeração: 1 a
31 pontos. - Sets: 1 ao 7.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:25:43

manual Vollo 10 1.009,90 10.099,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:18

Placar placar 10 214,50 2.145,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:23:04

VOLLO VOLLO 10 180,00 1.800,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:14:54

PL Vollo 10 623,61 6.236,10 Sim

0038 - Placar eletrônico esportivo futsal com cronômetro - 58cm x 32cm x 5cm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:26:27

eletronico Kief 2 2.989,90 5.979,80 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:18

placar Multeletronic 2 650,10 1.300,20 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:23:25

RUBIX RUBIX 2 5.400,00 10.800,00 Sim

BEN HUR DE FREITAS 27.517.054/0001-
85

09/08/2021 -
09:03:43

PE6535 DEFREITASLED 2 2.500,00 5.000,00 Sim

0039 - Redes Beach Soccer - 6,0 mm (Adulto / Amador) – (L x A x P) 5,5 x 2,20 x 1,50, (FIO 4.0)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:26:52

Oficial Pangué 10 519,90 5.199,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:17

Redes master rede 10 280,50 2.805,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:23:41

NEDEL NEDEL 10 390,00 3.900,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:15:14

903 Pangue 10 884,52 8.845,20 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:14:40

PANGUE PANGUE 10 400,00 4.000,00 Sim

0040 - Redes para Aro de Basquete - 12 x 20 x 12 cm, 180g (FIO 4.0)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
12:27:20

Oficial Pangué 10 49,90 499,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:17

Redes gismar redes 10 115,50 1.155,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:23:56

NEDEL NEDEL 10 60,00 600,00 Sim

Kripton Indústria e
Comércio Ltda - ME

11.669.001/0001-
40

06/08/2021 -
14:38:25

Basquete Oficial Pangué 10 60,00 600,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:15:33

124 Pangue 10 139,53 1.395,30 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:15:04

PANGUE PANGUE 10 85,20 852,00 Sim

0041 - Redes Vôlei - (C x L): 9,00 x 1,00m, (FIO 4.0)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
14:21:42

Oficial Pangué 10 259,90 2.599,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:16

Redes rede de volei 10 74,25 742,50 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:24:21

NEDEL NEDEL 10 117,00 1.170,00 Sim

Kripton Indústria e
Comércio Ltda - ME

11.669.001/0001-
40

06/08/2021 -
14:38:40

Vôlei Oficial Pangué 10 200,00 2.000,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:16:22

152 Pangue 10 283,68 2.836,80 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:15:49

PANGUE PANGUE 10 302,80 3.028,00 Sim

0042 - Sacos para Bola fio Nylon capacidade para 6 bolas
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
14:22:13

Oficial Pangué 20 69,90 1.398,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:15

Sacos penalty 20 66,00 1.320,00 Sim
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Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:24:35

NEDEL NEDEL 20 60,00 1.200,00 Sim

Kripton Indústria e
Comércio Ltda - ME

11.669.001/0001-
40

06/08/2021 -
14:38:57

Saco para
transportes de
bola

Pangué 20 50,00 1.000,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:16:38

092 Pangue 20 29,46 589,20 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:16:16

PANGUE PANGUE 20 128,60 2.572,00 Sim

0043 - Short para árbitro cor amarelo
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

04/08/2021 -
15:45:56

GHC GHC 40 60,00 2.400,00 Sim

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
14:22:49

Padrão personalizada 40 69,90 2.796,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:15

Short topper 40 41,25 1.650,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:24:51

NEDEL NEDEL 40 45,00 1.800,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:16:58

Sport MS 40 46,80 1.872,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:16:43

TRB TRB 40 60,00 2.400,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

09/08/2021 -
07:53:07

Short para árbitro
cor amarelo

MARCA PROPRIA 40 65,00 2.600,00 Sim

0044 - Short para árbitro cor preto
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

04/08/2021 -
15:46:11

GHC GHC 40 60,00 2.400,00 Sim

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
14:23:20

Padrão personalizada 40 69,90 2.796,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:31

Short topper 40 41,25 1.650,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:25:10

NEDEL NEDEL 40 45,00 1.800,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:17:14

Sport MS 40 46,80 1.872,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:16:57

TRB TRB 40 60,00 2.400,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

09/08/2021 -
07:53:45

Short para árbitro
cor preto

MARCA PROPRIA 40 65,00 2.600,00 Sim

0045 - Súmulas Futebol
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
14:23:57

único personalizada 1.000 59,90 59.900,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:30

Súmulas súmula 1.000 16,50 16.500,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:25:35

NEDEL NEDEL 1.000 30,00 30.000,00 Sim

0046 - Súmulas Futsal 3 vias
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
14:24:29

único personalizada 1.000 69,90 69.900,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:30

Súmulas súmula 1.000 16,50 16.500,00 Sim
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Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:25:52

NEDEL NEDEL 1.000 45,00 45.000,00 Sim

0047 - Súmulas Handebol 3 vias
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
14:24:58

único personalizada 1.000 69,90 69.900,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:30

Súmulas súmula 1.000 16,50 16.500,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:26:09

NEDEL NEDEL 1.000 45,00 45.000,00 Sim

0048 - Súmulas para comunicação de penalidade 3 vias
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
14:25:27

único personalizada 1.000 69,90 69.900,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:30

Súmulas súmula 1.000 16,50 16.500,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:26:26

NEDEL NEDEL 1.000 30,00 30.000,00 Sim

0049 - Súmulas Voleibol 3 vias
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
14:25:54

único personalizada 1.000 59,90 59.900,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:30

Súmulas súmula 1.000 16,50 16.500,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:26:41

NEDEL NEDEL 1.000 45,00 45.000,00 Sim

0050 - Tabuleiro de Damas – Material Acrílico ou madeira 30x22 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
14:26:40

Pais e Filhos único 30 169,90 5.097,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:29

Tabuleiro dama 30 49,50 1.485,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:27:09

P.A P.A 30 24,00 720,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:17:43

346 Pangue 30 30,45 913,50 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:17:32

PANGUE PANGUE 30 76,40 2.292,00 Sim

0051 - Tabuleiro Xadrez - Material acrílico ou madeira 50x50 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
14:27:28

Botticelli único 30 189,90 5.697,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:29

Troféus xadrez 30 82,50 2.475,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:27:37

JUNGES JUNGES 30 48,00 1.440,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:18:04

397 Pangue 30 49,14 1.474,20 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:19:11

PANGUE PANGUE 30 114,00 3.420,00 Sim

0052 - Troféus Tamanho 50 cm
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
14:28:10

vitoria Vitória 50 194,90 9.745,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:28

Troféus trofeu 50 297,00 14.850,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:27:58

VITORIA VITORIA 50 150,00 7.500,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:18:24

2204 Jebs 50 73,47 3.673,50 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:19:39

INDUSTRIA
VITORIA

INDUSTRIA
VITORIA

50 250,00 12.500,00 Sim

0053 - Troféus Tamanho 70cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
14:28:38

vitoria vitoria 50 239,90 11.995,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:28

Troféus trofeu 50 363,00 18.150,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:28:20

VITORIA VITORIA 50 195,00 9.750,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:18:45

2234 Jebs 50 262,68 13.134,00 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:20:02

INDUSTRIA
VITORIA

INDUSTRIA
VITORIA

50 500,00 25.000,00 Sim

0054 - Uniformes tecido sublimado para clubes de futebol tamanho G (20 clubes cada um com 22 atletas)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

04/08/2021 -
15:49:04

GHC GHC 440 150,00 66.000,00 Sim

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
14:29:07

único personalizado 440 89,90 39.556,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:28

uniformes uniforme 440 74,25 32.670,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:28:51

NEDEL NEDEL 440 3.600,00 1.584.000,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:19:15

Sport MS 440 133,77 58.858,80 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:27:00

ALLAMANDA ALLAMANDA 440 130,00 57.200,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

09/08/2021 -
07:57:05

Uniformes tecido
sublimado para
clubes d

MARCA PROPRIA 440 72,00 31.680,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

09/08/2021 -
09:50:59

SUBLIMAÇÃO
TOTAL

RISSA 440 60,00 26.400,00 Sim

0055 - Uniformes tecido sublimado para clubes de futebol tamanho M (20 clubes cada um com 22 atletas)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

04/08/2021 -
15:49:38

GHC GHC 440 150,00 66.000,00 Sim

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
14:29:38

único personalizado 440 89,90 39.556,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:28

uniformes uniforme 440 74,25 32.670,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:29:13

NEDEL NEDEL 440 3.600,00 1.584.000,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:19:31

Sport MS 440 133,77 58.858,80 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:27:23

ALLAMANDA ALLAMANDA 440 130,00 57.200,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

09/08/2021 -
07:57:39

Uniformes tecido
sublimado para
clubes d

MARCA PROPRIA 440 72,00 31.680,00 Sim
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L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

09/08/2021 -
09:51:30

SUBIMAÇÃO
TOTAL

RISSA 440 60,00 26.400,00 Sim

0056 - Uniformes tecido sublimado para clubes de futebol tamanho M feminino (15 clubes cada um com 22 atletas)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

10.242.466/0001-
57

04/08/2021 -
15:50:07

GHC GHC 330 150,00 49.500,00 Sim

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
14:30:11

único personalizado 330 89,90 29.667,00 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:33

uniformes uniforme 330 74,25 24.502,50 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:29:37

NEDEL NEDEL 330 3.600,00 1.188.000,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:19:46

Sport MS 330 133,77 44.144,10 Sim

R FRANCKLIN DO
REGO LIMA EIRELI

27.179.006/0001-
24

08/08/2021 -
22:28:27

ALLAMANDA ALLAMANDA 330 130,00 42.900,00 Sim

VITORIA SALDANHA
NASCIMENTO
19053090746

36.809.375/0001-
44

09/08/2021 -
07:58:28

Uniformes tecido
sublimado para
clubes d

MARCA PROPRIA 330 72,00 23.760,00 Sim

L DA CRUZ
NBOGUEIRA

06.279.810/0001-
05

09/08/2021 -
09:52:00

SUBLIMAÇÃO
TOTAL

RISSA 330 60,00 19.800,00 Sim

0057 - Maca dobrável em aço carbono, tela de fio de náilon 2000 revestido como PVC. Cor azul.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
14:30:44

Orificio Best Pro 4 999,90 3.999,60 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:33

maca maca 4 825,00 3.300,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:29:57

IMPORT IMPORT 4 3.900,00 15.600,00 Sim

0058 - Cadeira para arbitro de vôlei.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
14:31:30

Vuc vinex 4 3.999,90 15.999,60 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:33

Cadeira ax 4 1.980,00 7.920,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:30:17

NEDEL NEDEL 4 9.000,00 36.000,00 Sim

0059 - Par de protetor para posto de voleibol, espuma 2cm, densidade 60, altura 1,20m, cor azul.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
14:33:18

Único Espuma 4 699,90 2.799,60 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:33

par pentacol 4 165,00 660,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:30:33

NEDEL NEDEL 4 1.500,00 6.000,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:20:07

582 Pangue 4 851,76 3.407,04 Sim

0060 - Par de suporte de antenas para rede de vôlei, largura 5 cm, comprimento 1m, material em náilon.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
14:34:02

AX Pangué 4 89,90 359,60 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:32

par gismar redes 4 19,80 79,20 Sim
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Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:30:50

NEDEL NEDEL 4 117,00 468,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:20:40

333 Pangue 4 77,94 311,76 Sim

0061 - Par de antena para voleibol de fibra de vídeo, tamanho oficial 1,80m.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES LTDA

07.498.031/0001-
63

05/08/2021 -
14:36:29

AX Pangué 4 149,90 599,60 Sim

PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIO EIRELI

40.369.479/0001-
52

05/08/2021 -
16:19:32

par pentacol 4 198,00 792,00 Sim

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-
78

06/08/2021 -
14:31:08

NEDEL NEDEL 4 90,00 360,00 Sim

Alessandra Nunes
Lords Me Mee

03.865.570/0001-
32

06/08/2021 -
15:21:02

825 Impacto 4 228,33 913,32 Sim

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

Ghc Uniformes Profissionais Ltda 10.242.466/0001-57 060 dias

Alessandra Nunes Lords Me Mee 03.865.570/0001-32 180 dias

Astor Staudt Me 91.824.383/0001-78 60 dias

Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME 11.669.001/0001-40 60 dias

Sentinela do Vale Comercial Eireli 29.843.035/0001-74 60 dias

EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 14.163.479/0001-91 60 dias

33 CONFECCOES EIRELI 36.757.133/0001-54 60 dias

BEN HUR DE FREITAS 27.517.054/0001-85 60 dias

VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 36.809.375/0001-44 090 dias

R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI 27.179.006/0001-24 60 dias

PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI 40.369.479/0001-52 90 dias

L DA CRUZ NBOGUEIRA 06.279.810/0001-05 60 dias

MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA 07.498.031/0001-63 60 dias

Lances Enviados
0001 - Apito Fox 40 Classic oficial
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 12:02:37 59,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:27 74,25 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:10:40 15,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 14:32:01 50,00 (proposta) 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

06/08/2021 - 14:59:43 34,71 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

08/08/2021 - 21:54:54 36,20 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41
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09/08/2021 - 09:07:07 52,20 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:22:43

09/08/2021 - 11:51:40 14,50 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 11:51:52 14,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:52:42 34,70 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:54:07 34,00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 11:56:37 30,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

0002 - Apito Plástico Bivox Mesário
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 12:03:15 39,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:27 41,25 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:10:56 30,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 15:00:03 41,58 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

06/08/2021 - 15:24:19 50,00 (proposta) 14.163.479/0001-91 - EXITUS
COMERCIAL PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA - EPP

Válido

08/08/2021 - 21:55:15 6,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 11:51:58 29,50 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 11:59:30 20,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:00:18 19,99 14.163.479/0001-91 - EXITUS
COMERCIAL PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA - EPP

Válido

0003 - "Bolas Basquetes para Adultos Oficial - 74,34 cm (29,5"")"
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 12:04:19 94,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:27 247,48 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43
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06/08/2021 - 14:11:17 54,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 14:32:17 100,00 (proposta) 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

06/08/2021 - 15:00:36 140,16 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

06/08/2021 - 15:24:19 200,00 (proposta) 14.163.479/0001-91 - EXITUS
COMERCIAL PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA - EPP

Válido

06/08/2021 - 17:03:29 200,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

08/08/2021 - 21:55:43 120,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 11:52:01 53,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:52:15 50,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:52:24 49,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:53:02 49,50 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 11:53:07 40,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:53:15 39,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:53:48 35,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:54:14 34,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35
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09/08/2021 - 11:54:18 94,50 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 11:54:26 30,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:54:42 34,01 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 11:55:59 28,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:56:25 28,01 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 11:57:08 27,50 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:59:25 140,15 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

09/08/2021 - 11:59:33 27,51 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 11:59:57 85,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

0004 - Bolas Beach Soccer PVC 70 cm
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 12:04:53 204,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:27 70,95 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:11:35 120,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 14:33:48 100,00 (proposta) 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

06/08/2021 - 15:00:56 134,16 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

06/08/2021 - 15:24:18 300,00 (proposta) 14.163.479/0001-91 - EXITUS
COMERCIAL PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA - EPP

Válido

06/08/2021 - 17:03:52 100,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47
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08/08/2021 - 21:56:05 250,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 11:51:45 70,90 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:52:04 70,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:52:21 65,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:52:28 64,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:52:42 64,50 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 11:53:12 62,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:53:18 60,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:53:54 59,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:54:17 59,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:54:29 202,00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 11:55:01 59,01 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 11:59:20 58,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

09/08/2021 - 11:59:28 58,50 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35
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09/08/2021 - 11:59:37 58,49 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

09/08/2021 - 11:59:40 58,01 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 11:59:55 58,00 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

09/08/2021 - 12:00:07 57,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:00:18 56,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

09/08/2021 - 12:00:25 63,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:00:34 56,50 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:00:51 56,49 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

09/08/2021 - 12:01:13 56,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:01:18 55,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

09/08/2021 - 12:01:33 55,50 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:01:57 55,49 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47
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09/08/2021 - 12:02:04 55,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:02:10 54,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

09/08/2021 - 12:02:23 54,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:02:28 53,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

09/08/2021 - 12:02:45 52,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:02:48 51,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

09/08/2021 - 12:03:01 51,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

0005 - Bolas de Campo coro sintético 68-70 cm
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 12:07:08 129,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:26 54,43 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:11:56 120,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 14:34:01 100,00 (proposta) 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

06/08/2021 - 15:01:17 134,16 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

06/08/2021 - 15:24:18 300,00 (proposta) 14.163.479/0001-91 - EXITUS
COMERCIAL PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA - EPP

Válido
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06/08/2021 - 17:04:12 100,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

08/08/2021 - 21:56:27 120,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 11:52:07 54,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:53:17 54,50 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 11:54:38 99,90 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 11:55:20 54,01 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 11:59:31 99,89 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

09/08/2021 - 12:00:19 99,88 14.163.479/0001-91 - EXITUS
COMERCIAL PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA - EPP

Válido

09/08/2021 - 12:00:43 63,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:00:55 62,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

0006 - Bolas de Campo Infantil nº 4
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 12:07:38 89,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:25 178,00 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:12:14 66,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 14:34:17 100,00 (proposta) 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

06/08/2021 - 15:01:37 133,53 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

06/08/2021 - 15:24:18 300,00 (proposta) 14.163.479/0001-91 - EXITUS
COMERCIAL PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA - EPP

Válido
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08/08/2021 - 21:56:56 120,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 11:52:09 65,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:52:33 60,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:52:45 58,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:53:18 50,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:53:22 49,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:54:03 49,01 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 11:54:04 45,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:54:20 44,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:54:38 40,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:54:45 89,85 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 11:55:09 39,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:55:33 39,01 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 11:55:56 35,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11
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09/08/2021 - 11:56:02 34,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:56:30 33,90 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:56:52 33,91 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 11:56:56 33,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:57:20 32,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:57:41 32,50 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

0007 - Bolas de Handebol H1L
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 12:09:30 204,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:34 120,43 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:12:31 72,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 14:34:30 100,00 (proposta) 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

06/08/2021 - 15:02:05 69,42 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

06/08/2021 - 15:24:18 300,00 (proposta) 14.163.479/0001-91 - EXITUS
COMERCIAL PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA - EPP

Válido

06/08/2021 - 17:07:55 80,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

08/08/2021 - 21:57:38 120,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41
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09/08/2021 - 11:52:11 68,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:52:41 60,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:52:47 58,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:53:23 50,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:53:31 50,01 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 11:54:24 49,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:54:41 45,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:54:56 99,90 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 11:55:11 44,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:55:38 44,01 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 11:56:01 40,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:56:06 39,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:56:36 38,50 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:56:59 38,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:57:03 38,51 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido
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09/08/2021 - 11:57:26 37,50 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:57:44 37,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:58:03 36,50 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:58:21 36,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:58:35 36,01 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 11:58:43 35,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:58:53 35,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:59:33 44,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

0008 - Bolas de Handebol H2L
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 12:09:37 189,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:25 131,84 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:12:51 75,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 14:34:45 100,00 (proposta) 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

06/08/2021 - 15:02:25 77,22 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

06/08/2021 - 15:24:18 300,00 (proposta) 14.163.479/0001-91 - EXITUS
COMERCIAL PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA - EPP

Válido
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06/08/2021 - 17:08:11 80,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

08/08/2021 - 21:58:09 130,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 11:52:14 74,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:52:47 70,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:53:05 69,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:53:28 60,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:53:42 60,01 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 11:54:26 59,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:54:47 50,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:55:01 99,90 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 11:55:16 49,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:55:46 49,01 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 11:56:08 45,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:56:24 44,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35
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09/08/2021 - 11:56:41 40,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:57:02 39,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:57:32 38,50 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:57:46 38,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:58:08 37,90 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:58:21 37,91 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 11:58:24 37,50 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:58:53 37,49 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:58:57 37,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:59:44 48,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

0009 - Bolas de Handebol H3L
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 12:09:18 179,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:25 198,00 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:13:07 78,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 14:35:02 100,00 (proposta) 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35
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06/08/2021 - 15:02:56 84,54 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

06/08/2021 - 15:24:18 300,00 (proposta) 14.163.479/0001-91 - EXITUS
COMERCIAL PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA - EPP

Válido

06/08/2021 - 17:08:32 80,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

08/08/2021 - 21:59:09 140,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 11:52:16 77,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:52:53 70,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:53:07 69,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:53:33 60,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:53:48 60,01 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 11:54:29 59,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:54:50 50,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:55:07 99,90 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 11:55:18 49,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:55:50 49,01 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 11:56:12 45,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11
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09/08/2021 - 11:56:26 44,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:56:45 42,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:57:06 40,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:57:13 39,01 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 11:57:37 39,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:57:50 38,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:58:03 38,01 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 11:59:51 48,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

0010 - Bolas Futevôlei TAM. único
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 12:10:16 279,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:25 214,50 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:13:23 120,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 14:35:22 150,00 (proposta) 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

06/08/2021 - 15:03:23 134,16 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

06/08/2021 - 17:09:04 80,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

08/08/2021 - 21:59:48 130,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41
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09/08/2021 - 08:36:48 500,00 (proposta) 14.163.479/0001-91 - EXITUS
COMERCIAL PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA - EPP

Válido

09/08/2021 - 11:52:20 79,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:53:00 70,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:53:11 69,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:53:41 65,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:53:54 65,01 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 11:54:32 64,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:54:56 62,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:55:17 129,90 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 11:55:20 60,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:55:56 60,01 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 11:56:18 59,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 11:56:29 58,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:57:21 58,01 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 11:59:25 57,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47
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09/08/2021 - 11:59:34 57,50 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 11:59:50 57,49 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

09/08/2021 - 12:00:02 57,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:00:19 56,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

09/08/2021 - 12:00:38 56,50 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:00:54 56,49 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

09/08/2021 - 12:01:07 56,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:01:24 55,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

09/08/2021 - 12:01:30 55,50 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:02:03 55,49 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

09/08/2021 - 12:02:07 55,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35
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09/08/2021 - 12:02:16 54,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

09/08/2021 - 12:02:25 54,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:02:28 63,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:02:33 53,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

09/08/2021 - 12:02:42 52,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:02:50 51,99 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

09/08/2021 - 12:03:04 51,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

0011 - Bolas Futsal Infantil 58 cm
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 12:11:30 159,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:25 82,50 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:13:52 72,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 14:35:51 100,00 (proposta) 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

06/08/2021 - 15:03:47 127,23 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

06/08/2021 - 15:24:18 300,00 (proposta) 14.163.479/0001-91 - EXITUS
COMERCIAL PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA - EPP

Válido

Anexo do protocolo PT2021.08/CLHO-15502

Nome: 15- AtaTotal_150527.pdf, pág. 40 de 100

PR2021.06/CLHO-01795 - Pág 1259



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/08/2021 às 10:41:10.
Página 41 de 100

06/08/2021 - 17:09:25 150,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

08/08/2021 - 22:01:00 120,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:05:24 70,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:05:29 72,01 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 12:06:29 65,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:06:45 64,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:07:51 60,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:08:30 59,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:08:44 99,90 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:09:04 59,90 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:09:18 50,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:09:31 49,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:10:57 40,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:11:27 39,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

Anexo do protocolo PT2021.08/CLHO-15502

Nome: 15- AtaTotal_150527.pdf, pág. 41 de 100

PR2021.06/CLHO-01795 - Pág 1260



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/08/2021 às 10:41:10.
Página 42 de 100

09/08/2021 - 12:11:56 38,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:12:03 37,50 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:12:43 37,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:12:51 36,50 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:12:59 36,25 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:13:07 36,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:13:23 35,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:13:55 35,50 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

0012 - Bolas Futsal Sintético 62-64 cm
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 12:12:00 149,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:25 82,50 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:14:11 75,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 14:36:08 100,00 (proposta) 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

06/08/2021 - 15:04:08 134,16 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

06/08/2021 - 15:24:17 300,00 (proposta) 14.163.479/0001-91 - EXITUS
COMERCIAL PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA - EPP

Válido
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06/08/2021 - 17:09:45 150,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

08/08/2021 - 22:01:33 140,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:05:27 70,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:05:34 70,01 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 12:06:33 65,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:06:48 64,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:07:54 60,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:08:32 59,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:08:52 99,90 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:09:21 62,60 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:09:22 50,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:09:28 49,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:11:01 40,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:11:30 39,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35
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09/08/2021 - 12:12:01 38,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:12:06 37,50 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:12:51 37,49 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:13:03 37,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:13:33 134,15 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

0013 - Bolas Vôlei Oficial - VSO-2000
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 12:12:32 179,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:25 247,50 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:14:29 75,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 14:36:21 100,00 (proposta) 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

06/08/2021 - 15:04:31 331,47 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

06/08/2021 - 15:24:17 600,00 (proposta) 14.163.479/0001-91 - EXITUS
COMERCIAL PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA - EPP

Válido

06/08/2021 - 17:10:01 150,00 (proposta) 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

08/08/2021 - 22:02:13 180,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:05:29 70,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35
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09/08/2021 - 12:05:40 70,01 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 12:06:37 65,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:06:51 64,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:08:00 60,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:08:34 59,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:09:08 149,90 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:09:28 50,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:09:33 49,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:09:43 155,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:11:04 40,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:11:33 39,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:12:04 38,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:12:10 37,50 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:12:55 37,49 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11
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09/08/2021 - 12:13:09 37,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:13:40 149,89 29.843.035/0001-74 - Sentinela do Vale
Comercial Eireli

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:12:47

0014 - Bombas para Inflar Bolas com calibrador tipo caneta - enche nos dois sentidos
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 12:13:02 64,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:24 49,45 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:14:47 90,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 14:36:36 50,00 (proposta) 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

06/08/2021 - 15:04:50 69,24 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

08/08/2021 - 22:03:04 63,20 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:05:31 45,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:05:44 45,01 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 12:06:44 44,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:06:56 44,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:09:17 49,00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:09:57 32,30 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38
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09/08/2021 - 12:10:09 32,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:11:10 31,90 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:11:35 30,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - 09/08/2021 12:14:49

0015 - Camisas masculina para árbitros (GG) – cor amarela
Data Valor CNPJ Situação

04/08/2021 - 15:38:46 100,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 11:05:56

05/08/2021 - 12:13:33 89,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:24 99,00 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:15:02 90,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 15:05:08 42,90 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

08/08/2021 - 22:03:35 50,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 07:38:14 46,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 09:33:50 54,50 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:22:43

09/08/2021 - 12:05:57 42,91 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 12:07:18 42,89 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51
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09/08/2021 - 12:09:25 42,00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:10:11 41,99 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:10:14 35,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:10:42 34,99 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:11:22 25,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:11:55 41,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 11:05:56

09/08/2021 - 12:13:16 24,99 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:14:28 20,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

0016 - Camisas masculina para árbitros (GG) – cor preta
Data Valor CNPJ Situação

04/08/2021 - 15:40:15 100,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 11:05:56

05/08/2021 - 12:14:03 89,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido
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05/08/2021 - 16:19:24 99,00 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:15:22 90,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 15:05:26 42,90 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

08/08/2021 - 22:04:08 59,80 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 07:39:11 46,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 09:35:52 54,50 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:22:43

09/08/2021 - 12:06:02 42,91 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 12:07:26 42,89 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:09:36 42,00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:10:18 41,99 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:10:21 35,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:10:50 34,99 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51
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09/08/2021 - 12:11:28 25,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:12:18 41,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 11:05:56

09/08/2021 - 12:13:22 24,99 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:14:20 34,98 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 12:14:32 20,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

0017 - Camisas masculina para árbitros Grande (G) cor Amarela
Data Valor CNPJ Situação

04/08/2021 - 15:40:39 100,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 11:05:56

05/08/2021 - 12:14:32 89,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:24 90,75 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:15:44 90,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 15:05:41 42,90 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

08/08/2021 - 22:04:29 59,80 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 07:39:48 46,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51
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09/08/2021 - 09:38:19 54,50 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:22:43

09/08/2021 - 12:06:07 42,91 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 12:07:34 42,89 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:09:43 42,00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:10:29 41,99 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:10:42 35,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:11:00 34,99 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:11:33 25,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:12:27 41,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 11:05:56

09/08/2021 - 12:13:30 24,99 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51
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09/08/2021 - 12:14:36 20,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

0018 - Camisas masculina para árbitros Grande (G) cor Preta
Data Valor CNPJ Situação

04/08/2021 - 15:41:43 100,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 11:05:56

05/08/2021 - 12:15:03 89,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:23 90,75 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:15:58 90,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 15:06:01 42,90 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

08/08/2021 - 22:04:53 59,80 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 07:40:20 46,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 09:40:12 54,50 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:22:43

09/08/2021 - 12:06:30 42,91 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 12:07:42 42,89 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:09:48 42,00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:10:36 35,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38
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09/08/2021 - 12:11:08 34,99 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:11:39 25,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:12:37 41,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 11:05:56

09/08/2021 - 12:13:37 24,99 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:14:41 20,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

0019 - Camisas masculina para árbitros média (M) cor Amarela
Data Valor CNPJ Situação

04/08/2021 - 15:43:17 100,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 11:05:56

05/08/2021 - 12:15:39 89,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:23 74,25 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:16:14 90,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 15:06:16 42,90 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

08/08/2021 - 22:05:27 59,80 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41
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09/08/2021 - 07:41:15 46,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 09:42:15 54,50 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:22:43

09/08/2021 - 12:06:35 42,91 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 12:07:51 42,89 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:09:57 42,00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:10:49 35,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:11:15 34,99 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:11:46 25,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:13:01 41,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 11:05:56

09/08/2021 - 12:13:45 24,99 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51
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09/08/2021 - 12:14:45 20,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

0020 - Camisas masculina para árbitros média (M) cor Preta
Data Valor CNPJ Situação

04/08/2021 - 15:43:44 100,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 11:05:56

05/08/2021 - 12:16:18 89,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:23 74,25 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:16:29 90,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 15:06:32 42,90 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

08/08/2021 - 22:05:59 59,80 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 07:41:56 46,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 09:43:30 54,50 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:22:43

09/08/2021 - 12:06:39 42,91 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 12:08:03 42,89 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:10:02 42,00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:10:54 35,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38
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09/08/2021 - 12:11:25 34,99 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:11:53 25,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:13:12 41,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 11:05:56

09/08/2021 - 12:13:52 24,99 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:14:50 20,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

0021 - Colete (duas cores - dupla face) tamanho G
Data Valor CNPJ Situação

04/08/2021 - 15:44:24 60,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 11:05:56

05/08/2021 - 12:17:02 49,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:22 33,00 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:16:57 30,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 14:46:54 25,00 (proposta) 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

06/08/2021 - 15:06:54 37,98 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

06/08/2021 - 17:32:23 31,90 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Válido

Anexo do protocolo PT2021.08/CLHO-15502

Nome: 15- AtaTotal_150527.pdf, pág. 56 de 100

PR2021.06/CLHO-01795 - Pág 1275



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/08/2021 às 10:41:10.
Página 57 de 100

08/08/2021 - 22:06:35 32,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 07:42:57 36,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 09:46:14 32,00 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:22:43

09/08/2021 - 12:07:05 20,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:07:09 31,89 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 12:09:06 19,99 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:09:37 19,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:10:22 24,90 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:11:32 18,99 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:12:14 18,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:13:36 18,70 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35
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09/08/2021 - 12:14:16 17,99 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:14:21 45,00 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 11:05:56

09/08/2021 - 12:14:39 17,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:15:49 16,99 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:16:15 16,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:17:59 15,99 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:18:20 15,50 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

0022 - Colete (duas cores - dupla face) tamanho M
Data Valor CNPJ Situação

04/08/2021 - 15:44:40 60,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 11:05:56

05/08/2021 - 12:17:32 49,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:22 33,00 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:17:14 30,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 14:47:11 25,00 (proposta) 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35
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06/08/2021 - 15:07:09 37,98 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

06/08/2021 - 17:32:35 31,90 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Válido

08/08/2021 - 22:06:57 32,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 07:43:40 36,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 09:47:13 32,00 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:22:43

09/08/2021 - 12:07:10 20,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:08:30 31,89 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 12:09:14 19,99 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:09:40 19,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:10:28 24,90 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:11:39 18,99 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:12:17 18,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11
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09/08/2021 - 12:13:38 18,70 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:14:23 17,99 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:14:42 17,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:15:09 45,00 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 11:05:56

09/08/2021 - 12:15:57 16,99 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:16:19 16,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:18:04 15,99 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:18:25 15,50 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

0023 - Colete (duas cores - dupla face) tamanho P
Data Valor CNPJ Situação

04/08/2021 - 15:44:54 60,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 11:05:56

05/08/2021 - 12:18:07 49,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:22 33,00 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:18:16 30,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11
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06/08/2021 - 14:47:28 25,00 (proposta) 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

06/08/2021 - 15:07:26 37,98 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

06/08/2021 - 17:32:52 31,90 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Válido

08/08/2021 - 22:07:25 32,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 07:44:12 36,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 09:47:52 52,20 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:22:43

09/08/2021 - 12:07:13 20,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:07:26 31,89 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 12:09:23 19,99 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:09:43 19,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:10:34 24,90 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:12:02 18,99 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

Anexo do protocolo PT2021.08/CLHO-15502

Nome: 15- AtaTotal_150527.pdf, pág. 61 de 100

PR2021.06/CLHO-01795 - Pág 1280



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/08/2021 às 10:41:10.
Página 62 de 100

09/08/2021 - 12:12:20 18,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:13:41 18,70 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:14:37 17,99 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:14:45 17,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:15:16 45,00 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 11:05:56

09/08/2021 - 12:15:53 16,99 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:16:22 16,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:18:09 15,99 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:18:28 15,50 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

0024 - Colete (duas cores - dupla face) tamanho PP
Data Valor CNPJ Situação

04/08/2021 - 15:45:10 60,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 11:05:56

05/08/2021 - 12:18:35 49,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:22 33,00 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43
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06/08/2021 - 14:18:33 30,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 14:47:42 25,00 (proposta) 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

06/08/2021 - 15:07:44 37,98 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

06/08/2021 - 17:33:12 31,90 (proposta) 36.757.133/0001-54 - 33
CONFECCOES EIRELI

Válido

08/08/2021 - 22:07:57 32,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 07:44:43 36,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 09:48:26 51,00 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:22:43

09/08/2021 - 12:07:18 20,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:07:43 31,89 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 12:09:33 19,99 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:09:47 19,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:10:39 24,90 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

Anexo do protocolo PT2021.08/CLHO-15502

Nome: 15- AtaTotal_150527.pdf, pág. 63 de 100

PR2021.06/CLHO-01795 - Pág 1282



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/08/2021 às 10:41:10.
Página 64 de 100

09/08/2021 - 12:12:09 18,99 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:12:24 18,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:13:44 18,70 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:14:46 17,99 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:15:25 45,00 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 11:05:56

09/08/2021 - 12:15:29 17,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:16:03 16,99 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:16:25 16,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:18:15 15,99 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:18:31 15,50 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

0025 - Cone para treino (chapéu chinês) pratinho –, alt. 19 cm
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 12:19:03 19,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:21 1,65 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43
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06/08/2021 - 14:18:48 6,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 14:48:06 10,00 (proposta) 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

06/08/2021 - 15:10:05 7,59 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

08/08/2021 - 22:08:17 10,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:10:54 9,99 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 12:11:12 9,90 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:13:50 3,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

0026 - Cone para treino (médio) – polipropileno, alt. 50 cm
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 12:19:29 29,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:21 6,60 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:19:13 33,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 15:10:41 37,20 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

08/08/2021 - 22:08:38 40,20 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:11:22 29,80 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

0027 - Cronômetro Digital de mesa
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 12:19:59 89,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:21 330,00 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:19:33 54,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11
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06/08/2021 - 15:11:33 77,72 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

08/08/2021 - 22:09:09 56,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:11:29 53,90 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:12:31 50,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

0028 - Medalhas Douradas honra ao mérito 5,5 cm
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 12:20:27 19,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

06/08/2021 - 14:20:05 10,50 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 15:11:52 7,41 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

08/08/2021 - 22:09:35 9,40 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:07:34 7,35 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:11:37 12,90 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 12:11:43 9,30 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

0029 - Medalhas Prateadas honra ao mérito 5,5 cm
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 12:20:57 19,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

06/08/2021 - 14:20:27 10,50 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 15:12:16 7,41 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

08/08/2021 - 22:10:00 9,40 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41
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09/08/2021 - 12:07:37 7,35 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:11:42 12,90 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 12:11:51 9,30 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

0030 - Meiões Adulto para árbitros cor preta
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 12:21:28 29,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:20 16,50 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:20:43 15,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 15:12:56 22,38 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

08/08/2021 - 22:11:52 18,20 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 07:47:16 25,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:09:13 16,51 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 12:09:51 14,99 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:11:16 12,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:11:58 14,90 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

0031 - Par de Bandeirinhas para árbitros de futebol - 40 x 40cm. Cor amarelo e vermelho
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 12:22:02 89,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:20 165,00 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43
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06/08/2021 - 14:21:06 120,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 14:48:31 80,00 (proposta) 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

06/08/2021 - 15:13:28 136,71 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

08/08/2021 - 22:12:25 24,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 07:49:30 80,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

0032 - Par de Cartões oficiais para árbitros vermelho e amarelo - 10.5 cm x 8 cm
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 12:22:45 24,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:19 56,10 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:21:19 18,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 14:37:25 15,00 (proposta) 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

06/08/2021 - 15:13:45 10,14 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

08/08/2021 - 22:12:57 20,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 07:52:08 15,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:10:06 10,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11
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09/08/2021 - 12:12:46 14,90 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:14:06 9,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:18:29 8,50 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:19:38 8,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:20:52 7,50 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

0033 - Par de Redes Futebol 7,50m d largura, 2,50m de altura, 1,00m de recuo superior e 2,50m de recuo inferior e fio 4mm
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 12:23:17 519,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:19 396,00 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:21:36 480,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 14:37:51 600,00 (proposta) 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

06/08/2021 - 15:14:11 1.317,60 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

08/08/2021 - 22:13:37 804,40 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:10:11 350,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:12:52 479,90 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 12:14:10 340,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:14:31 599,00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41
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09/08/2021 - 12:15:03 320,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:16:32 310,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:18:43 300,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:18:47 615,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:19:28 290,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:20:37 280,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:20:58 270,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:21:48 250,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:22:00 245,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:22:50 242,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:23:39 240,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:24:04 239,99 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:24:24 230,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35
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0034 - Par de Redes Futsal Dimensões: 3,20m na largura, 2,10m de altura, 1,00m de recuo inferior e 0,60m de recuo superior -
Fio 4mm
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 12:24:01 349,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:19 396,00 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:21:54 228,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 14:38:04 350,00 (proposta) 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

06/08/2021 - 15:14:30 507,12 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

08/08/2021 - 22:14:06 309,60 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:14:14 222,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:15:09 220,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:16:42 210,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:17:21 227,00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:18:51 200,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:19:03 240,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:19:32 195,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:20:54 160,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11
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09/08/2021 - 12:21:55 157,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:22:03 308,00 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 12:23:59 150,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:24:28 140,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:24:49 130,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:25:21 125,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:25:32 120,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:26:47 118,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:27:48 117,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

0035 - Placa de premiação material em acrílico Tam. 10x15
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 12:24:30 149,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:31 115,50 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:22:12 270,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

0036 - Placa de substituição eletrônica de futebol duas faces - Dimensões: 38 x 72cm.
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 12:25:08 3.390,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:19 792,00 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:22:44 1.110,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11
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09/08/2021 - 09:01:46 6.000,00 (proposta) 27.517.054/0001-85 - BEN HUR DE
FREITAS

Cancelado - deixou de apresentar todos os documentos de habilitação
se resumindo apenas no cartão de cnpj e no requerimento do
empresário 10/08/2021 11:08:22

09/08/2021 - 12:10:21 750,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:11:40 3.389,00 27.517.054/0001-85 - BEN HUR DE
FREITAS

Cancelado - deixou de apresentar todos os documentos de habilitação
se resumindo apenas no cartão de cnpj e no requerimento do
empresário 10/08/2021 11:08:22

0037 - Placar de Mesa Marcador Manual Dobrável com contador de pontos - Marcação de 7 sets até 31 pontos. - Numeração: 1 a
31 pontos. - Sets: 1 ao 7.
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 12:25:43 1.009,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:18 214,50 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:23:04 180,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 15:14:54 623,61 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:17:21 300,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

0038 - Placar eletrônico esportivo futsal com cronômetro - 58cm x 32cm x 5cm.
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 12:26:27 2.989,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:18 650,10 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:23:25 5.400,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 09:03:43 2.500,00 (proposta) 27.517.054/0001-85 - BEN HUR DE
FREITAS

Cancelado - deixou de apresentar todos os documentos de habilitação
se resumindo apenas no cartão de cnpj e no requerimento do
empresário 10/08/2021 11:08:22

0039 - Redes Beach Soccer - 6,0 mm (Adulto / Amador) – (L x A x P) 5,5 x 2,20 x 1,50, (FIO 4.0)
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 12:26:52 519,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:17 280,50 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:23:41 390,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 15:15:14 884,52 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

08/08/2021 - 22:14:40 400,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41
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09/08/2021 - 12:10:37 250,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:17:10 420,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:17:58 389,00 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

0040 - Redes para Aro de Basquete - 12 x 20 x 12 cm, 180g (FIO 4.0)
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 12:27:20 49,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:17 115,50 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:23:56 60,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 14:38:25 60,00 (proposta) 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

06/08/2021 - 15:15:33 139,53 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

08/08/2021 - 22:15:04 85,20 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:10:41 45,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:14:18 40,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:15:16 35,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:16:55 30,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:17:01 65,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38
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09/08/2021 - 12:18:23 59,90 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

0041 - Redes Vôlei - (C x L): 9,00 x 1,00m, (FIO 4.0)
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 14:21:42 259,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:16 74,25 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:24:21 117,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 14:38:40 200,00 (proposta) 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

06/08/2021 - 15:16:22 283,68 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

08/08/2021 - 22:15:49 302,80 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:15:42 70,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:18:18 199,90 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

0042 - Sacos para Bola fio Nylon capacidade para 6 bolas
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 14:22:13 69,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:15 66,00 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:24:35 60,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 14:38:57 50,00 (proposta) 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

06/08/2021 - 15:16:38 29,46 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

08/08/2021 - 22:16:16 128,60 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41
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09/08/2021 - 12:15:35 29,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

09/08/2021 - 12:18:51 44,90 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 12:20:17 25,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:20:53 24,00 11.669.001/0001-40 - Kripton Indústria
e Comércio Ltda - ME

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
10:30:35

0043 - Short para árbitro cor amarelo
Data Valor CNPJ Situação

04/08/2021 - 15:45:56 60,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 11:05:56

05/08/2021 - 14:22:49 69,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:15 41,25 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:24:51 45,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 15:16:58 46,80 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

08/08/2021 - 22:16:43 60,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 07:53:07 65,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:15:53 35,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11
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09/08/2021 - 12:17:05 30,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:19:17 25,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:19:20 44,99 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 12:19:36 20,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:21:16 34,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 11:05:56

09/08/2021 - 12:21:18 22,50 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

0044 - Short para árbitro cor preto
Data Valor CNPJ Situação

04/08/2021 - 15:46:11 60,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 11:05:56

05/08/2021 - 14:23:20 69,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:31 41,25 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:25:10 45,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 15:17:14 46,80 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

08/08/2021 - 22:16:57 60,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41
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09/08/2021 - 07:53:45 65,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:16:44 35,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:17:11 30,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:19:22 25,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:19:38 44,99 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

09/08/2021 - 12:19:44 20,00 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:21:27 22,50 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:21:30 34,98 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 11:05:56

0045 - Súmulas Futebol
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 14:23:57 59,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:30 16,50 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:25:35 30,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:16:50 16,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11
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09/08/2021 - 12:20:04 29,90 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

0046 - Súmulas Futsal 3 vias
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 14:24:29 69,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:30 16,50 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:25:52 45,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:16:53 16,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - 09/08/2021 12:17:22

09/08/2021 - 12:20:14 29,90 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

0047 - Súmulas Handebol 3 vias
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 14:24:58 69,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:30 16,50 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:26:09 45,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:20:18 29,90 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

0048 - Súmulas para comunicação de penalidade 3 vias
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 14:25:27 69,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:30 16,50 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:26:26 30,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:19:38 16,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:20:27 29,90 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

0049 - Súmulas Voleibol 3 vias
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 14:25:54 59,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:30 16,50 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:26:41 45,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:20:34 29,90 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

0050 - Tabuleiro de Damas – Material Acrílico ou madeira 30x22 cm
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 14:26:40 169,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido
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05/08/2021 - 16:19:29 49,50 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:27:09 24,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 15:17:43 30,45 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

08/08/2021 - 22:17:32 76,40 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:21:52 15,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:22:12 14,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

0051 - Tabuleiro Xadrez - Material acrílico ou madeira 50x50 cm
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 14:27:28 189,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:29 82,50 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:27:37 48,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 15:18:04 49,14 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

08/08/2021 - 22:19:11 114,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:22:05 30,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:22:17 28,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

0052 - Troféus Tamanho 50 cm
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 14:28:10 194,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:28 297,00 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:27:58 150,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11
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06/08/2021 - 15:18:24 73,47 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

08/08/2021 - 22:19:39 250,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

0053 - Troféus Tamanho 70cm
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 14:28:38 239,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:28 363,00 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:28:20 195,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 15:18:45 262,68 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

08/08/2021 - 22:20:02 500,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 12:22:24 165,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:24:25 160,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

09/08/2021 - 12:25:36 125,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:25:53 120,00 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

0054 - Uniformes tecido sublimado para clubes de futebol tamanho G (20 clubes cada um com 22 atletas)
Data Valor CNPJ Situação

04/08/2021 - 15:49:04 150,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 11:05:56

05/08/2021 - 14:29:07 89,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:28 74,25 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:28:51 3.600,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11
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06/08/2021 - 15:19:15 133,77 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

08/08/2021 - 22:27:00 130,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 07:57:05 72,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 09:50:59 60,00 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:22:43

09/08/2021 - 12:17:23 59,99 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:22:39 63,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:22:44 89,88 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 11:05:56

0055 - Uniformes tecido sublimado para clubes de futebol tamanho M (20 clubes cada um com 22 atletas)
Data Valor CNPJ Situação

04/08/2021 - 15:49:38 150,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 11:05:56

05/08/2021 - 14:29:38 89,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:28 74,25 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:29:13 3.600,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11
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06/08/2021 - 15:19:31 133,77 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

08/08/2021 - 22:27:23 130,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 07:57:39 72,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 09:51:30 60,00 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:22:43

09/08/2021 - 12:17:31 59,99 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:22:46 63,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:23:01 89,88 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 11:05:56

0056 - Uniformes tecido sublimado para clubes de futebol tamanho M feminino (15 clubes cada um com 22 atletas)
Data Valor CNPJ Situação

04/08/2021 - 15:50:07 150,00 (proposta) 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 11:05:56

05/08/2021 - 14:30:11 89,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:33 74,25 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:29:37 3.600,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11
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06/08/2021 - 15:19:46 133,77 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

08/08/2021 - 22:28:27 130,00 (proposta) 27.179.006/0001-24 - R FRANCKLIN
DO REGO LIMA EIRELI

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:25:41

09/08/2021 - 07:58:28 72,00 (proposta) 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 09:52:00 60,00 (proposta) 06.279.810/0001-05 - L DA CRUZ
NBOGUEIRA

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 10/08/2021
11:22:43

09/08/2021 - 12:17:39 59,99 36.809.375/0001-44 - VITORIA
SALDANHA NASCIMENTO
19053090746

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o
atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 10:34:51

09/08/2021 - 12:22:54 63,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:23:17 89,88 10.242.466/0001-57 - Ghc Uniformes
Profissionais Ltda

Cancelado - O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial
conforme exige no item 5.1. Os licitantes encaminharão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta de
preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação e o apresentou
o atestado em desconformidade com o 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 porcento) dos itens ora licitados. 10/08/2021 11:05:56

0057 - Maca dobrável em aço carbono, tela de fio de náilon 2000 revestido como PVC. Cor azul.
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 14:30:44 999,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:33 825,00 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:29:57 3.900,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

0058 - Cadeira para arbitro de vôlei.
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 14:31:30 3.999,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:33 1.980,00 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43
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06/08/2021 - 14:30:17 9.000,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

0059 - Par de protetor para posto de voleibol, espuma 2cm, densidade 60, altura 1,20m, cor azul.
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 14:33:18 699,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:33 165,00 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:30:33 1.500,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 15:20:07 851,76 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:23:13 500,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

0060 - Par de suporte de antenas para rede de vôlei, largura 5 cm, comprimento 1m, material em náilon.
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 14:34:02 89,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:32 19,80 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:30:50 117,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 15:20:40 77,94 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:23:28 50,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

0061 - Par de antena para voleibol de fibra de vídeo, tamanho oficial 1,80m.
Data Valor CNPJ Situação

05/08/2021 - 14:36:29 149,90 (proposta) 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Válido

05/08/2021 - 16:19:32 198,00 (proposta) 40.369.479/0001-52 - PLENUS
DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI

Cancelado - não apresentou atestado de capacidade técnica
10/08/2021 10:31:43

06/08/2021 - 14:31:08 90,00 (proposta) 91.824.383/0001-78 - Astor Staudt Me Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:22:11

06/08/2021 - 15:21:02 228,33 (proposta) 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

09/08/2021 - 12:23:44 130,00 03.865.570/0001-32 - Alessandra
Nunes Lords Me Mee

Cancelado - O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora licitados.
10/08/2021 10:28:38

Anexo do protocolo PT2021.08/CLHO-15502

Nome: 15- AtaTotal_150527.pdf, pág. 85 de 100

PR2021.06/CLHO-01795 - Pág 1304



Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 18/08/2021 às 10:41:10.
Página 86 de 100

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 10/08/2021 - 17:06:51 07.498.031/0001-63 - MINASMAR
CALCADOS E CONFECCOES LTDA

Proposta Adequada PE 043-2021.pdf

0002 11/08/2021 - 08:23:06 14.163.479/0001-91 - EXITUS
COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS
LTDA - EPP

01 - Proposta-Folder PE 432021 - Exitus
Com.pdf

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

MINASMAR
CALCADOS E
CONFECCOES
LTDA

05/08/2021 -
17:17

ANDREY
NOGUEIRA
SILVEIRA

- - - - Documentos de
Habilitação

EXITUS
COMERCIAL
PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA
- EPP

06/08/2021 -
15:24

Ricardo Mazzon - - - - Documentos de
Habilitação

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

11/08/2021 - 12:39 - - - -

Chat
Data Apelido Frase

09/08/2021 - 10:05:49 Pregoeiro Bom dia senhores fornecedore, daremos início a sessão.

09/08/2021 - 10:06:04 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

09/08/2021 - 11:36:57 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

09/08/2021 - 11:36:58 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.

09/08/2021 - 11:36:58 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

09/08/2021 - 11:36:58 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.

09/08/2021 - 11:45:22 Pregoeiro Srs fornecedores, peço que os srs tenham cuidado e responsabilidade sobre os lances ofertados, zelando
sempre pela sua exequibilidade de forma que não os prejudiquem nem tampouco gere prejuízos à
administração publica, pois a inobservância de tal critério será objeto de julgamento de acordo com as
cláusulas editalícias assim como a aplicação das penalidades cabíveis em qualquer fase do processo.

09/08/2021 - 11:51:15 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 11:51:15 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 11:51:15 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 11:51:15 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 11:51:15 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 11:51:15 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 11:51:15 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 11:51:15 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 11:51:15 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 11:51:15 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 11:51:15 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 11:51:15 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 11:51:15 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 11:51:15 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 11:51:15 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 11:51:15 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 11:51:15 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
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09/08/2021 - 11:51:15 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 11:51:15 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 11:51:15 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:01:25 Sistema O item 0001 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:01:25 Sistema O item 0006 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:01:44 Sistema O item 0007 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:01:44 Sistema O item 0008 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:02:00 Sistema O item 0003 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:02:00 Sistema O item 0009 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:02:22 Sistema O item 0002 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:02:57 Sistema O item 0005 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:05:02 Sistema O item 0004 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:05:04 Sistema O item 0010 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:05:11 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:05:11 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:05:11 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:05:11 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:05:11 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:05:11 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:05:11 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:05:11 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:05:11 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:05:11 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:05:11 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:05:11 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:05:11 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:05:11 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:05:11 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:05:11 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:05:11 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:05:11 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:05:11 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:05:11 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:06:30 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:06:30 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:06:30 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:06:30 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:06:30 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:06:30 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:06:30 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:06:30 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:06:30 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:06:30 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:06:30 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:06:30 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:06:30 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:06:30 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:06:30 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:06:30 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:06:30 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:06:30 Sistema O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:06:30 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:06:30 Sistema O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:09:39 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:09:39 Sistema O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:09:39 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:09:39 Sistema O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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09/08/2021 - 12:09:39 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:09:39 Sistema O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:09:39 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:09:39 Sistema O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:09:39 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:09:39 Sistema O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:09:39 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:09:39 Sistema O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:09:39 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:09:39 Sistema O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:09:39 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:09:39 Sistema O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:09:39 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:09:39 Sistema O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:09:39 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:09:39 Sistema O item 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:14:38 Sistema O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:14:38 Sistema O item 0041 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:14:38 Sistema O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:14:38 Sistema O item 0042 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:14:38 Sistema O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:14:38 Sistema O item 0043 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:14:38 Sistema O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:14:38 Sistema O item 0044 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:14:38 Sistema O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:14:38 Sistema O item 0045 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:14:38 Sistema O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:14:38 Sistema O item 0046 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:14:38 Sistema O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:14:38 Sistema O item 0047 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:14:38 Sistema O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:14:38 Sistema O item 0048 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:14:38 Sistema O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:14:38 Sistema O item 0049 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:14:38 Sistema O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:14:38 Sistema O item 0050 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:14:38 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 30,00 para o item 0014 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

09/08/2021 - 12:14:49 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 30,00 para o item 0014 foi aprovado pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:15:13 Sistema O item 0014 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:15:17 Sistema O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:15:17 Sistema O item 0051 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:15:17 Sistema O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:15:17 Sistema O item 0052 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:15:17 Sistema O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:15:17 Sistema O item 0053 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:15:17 Sistema O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:15:17 Sistema O item 0054 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:15:17 Sistema O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:15:17 Sistema O item 0055 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:15:17 Sistema O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:15:17 Sistema O item 0056 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:15:17 Sistema O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:15:17 Sistema O item 0057 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:15:17 Sistema O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:15:17 Sistema O item 0058 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:15:17 Sistema O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.
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09/08/2021 - 12:15:17 Sistema O item 0059 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:15:17 Sistema O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:15:17 Sistema O item 0060 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:15:34 Sistema O item 0012 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:15:40 Sistema O item 0013 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:15:55 Sistema O item 0011 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:16:16 Sistema O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:16:16 Sistema O item 0061 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

09/08/2021 - 12:16:28 Sistema O item 0015 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:16:31 Sistema O item 0025 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:16:31 Sistema O item 0026 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:16:31 Sistema O item 0027 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:16:31 Sistema O item 0028 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:16:31 Sistema O item 0029 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:16:31 Sistema O item 0030 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:16:34 Sistema O item 0016 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:16:37 Sistema O item 0017 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:16:43 Sistema O item 0018 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:16:46 Sistema O item 0019 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:16:52 Sistema O item 0020 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:17:01 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 16,00 para o item 0046 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

09/08/2021 - 12:17:22 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 16,00 para o item 0046 foi aprovado pelo pregoeiro.

09/08/2021 - 12:19:39 Sistema O item 0031 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:19:39 Sistema O item 0035 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:19:39 Sistema O item 0036 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:19:39 Sistema O item 0037 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:19:39 Sistema O item 0038 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:19:59 Sistema O item 0039 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:20:20 Sistema O item 0021 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:20:23 Sistema O item 0040 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:20:26 Sistema O item 0022 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:20:29 Sistema O item 0023 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:20:33 Sistema O item 0024 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:22:54 Sistema O item 0032 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:24:39 Sistema O item 0041 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:24:39 Sistema O item 0042 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:24:39 Sistema O item 0043 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:24:39 Sistema O item 0044 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:24:39 Sistema O item 0045 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:24:39 Sistema O item 0046 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:24:39 Sistema O item 0047 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:24:39 Sistema O item 0048 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:24:39 Sistema O item 0049 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:24:39 Sistema O item 0050 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:25:19 Sistema O item 0051 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:25:19 Sistema O item 0052 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:25:19 Sistema O item 0054 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:25:19 Sistema O item 0055 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:25:19 Sistema O item 0056 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:25:19 Sistema O item 0057 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:25:19 Sistema O item 0058 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:25:19 Sistema O item 0059 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:25:28 Sistema O item 0060 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:26:16 Sistema O item 0061 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:26:25 Sistema O item 0033 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:27:55 Sistema O item 0053 foi encerrado.
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09/08/2021 - 12:29:50 Sistema O item 0034 foi encerrado.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0001 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 14,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0002 teve como arrematante R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI - ME com valor unitário de R$
6,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0003 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 27,50.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0004 teve como arrematante Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME - ME com valor unitário de R$
51,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0005 teve como arrematante Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME - ME com valor unitário de R$
54,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0006 teve como arrematante Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME - ME com valor unitário de R$
32,50.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0007 teve como arrematante Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME - ME com valor unitário de R$
35,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0008 teve como arrematante Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME - ME com valor unitário de R$
37,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0009 teve como arrematante Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME - ME com valor unitário de R$
38,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0010 teve como arrematante Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME - ME com valor unitário de R$
51,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0011 teve como arrematante Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME - ME com valor unitário de R$
35,50.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0012 teve como arrematante Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME - ME com valor unitário de R$
37,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0013 teve como arrematante Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME - ME com valor unitário de R$
37,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0014 teve como arrematante Alessandra Nunes Lords Me Mee - EPP/SS com valor unitário de R$
31,90.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0015 teve como arrematante Alessandra Nunes Lords Me Mee - EPP/SS com valor unitário de R$
20,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0016 teve como arrematante Alessandra Nunes Lords Me Mee - EPP/SS com valor unitário de R$
20,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0017 teve como arrematante Alessandra Nunes Lords Me Mee - EPP/SS com valor unitário de R$
20,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0018 teve como arrematante Alessandra Nunes Lords Me Mee - EPP/SS com valor unitário de R$
20,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0019 teve como arrematante Alessandra Nunes Lords Me Mee - EPP/SS com valor unitário de R$
20,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0020 teve como arrematante Alessandra Nunes Lords Me Mee - EPP/SS com valor unitário de R$
20,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0021 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 15,50.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0022 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 15,50.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0023 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 15,50.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0024 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 15,50.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0025 teve como arrematante PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1,65.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0026 teve como arrematante PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 6,60.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0027 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 50,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0028 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 7,35.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0029 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 7,35.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0030 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 12,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0031 teve como arrematante R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI - ME com valor unitário de R$
24,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0032 teve como arrematante Alessandra Nunes Lords Me Mee - EPP/SS com valor unitário de R$
7,50.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0033 teve como arrematante Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME - ME com valor unitário de R$
230,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0034 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 117,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0035 teve como arrematante PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 115,50.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0036 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 750,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0037 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 180,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0038 teve como arrematante PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 650,10.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0039 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 250,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0040 teve como arrematante Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME - ME com valor unitário de R$
30,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0041 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 70,00.
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09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0042 teve como arrematante Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME - ME com valor unitário de R$
24,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0043 teve como arrematante VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 - MEI com valor
unitário de R$ 20,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0044 teve como arrematante VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 - MEI com valor
unitário de R$ 20,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0045 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 16,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0046 teve como arrematante PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 16,50.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0047 teve como arrematante PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 16,50.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0048 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 16,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0049 teve como arrematante PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 16,50.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0050 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 14,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0051 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 28,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0052 teve como arrematante Alessandra Nunes Lords Me Mee - EPP/SS com valor unitário de R$
73,47.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0053 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 120,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0054 teve como arrematante VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 - MEI com valor
unitário de R$ 59,99.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0055 teve como arrematante VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 - MEI com valor
unitário de R$ 59,99.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0056 teve como arrematante VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 - MEI com valor
unitário de R$ 59,99.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0057 teve como arrematante PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 825,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0058 teve como arrematante PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 1.980,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0059 teve como arrematante PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 165,00.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0060 teve como arrematante PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI - Ltda/Eireli com valor
unitário de R$ 19,80.

09/08/2021 - 12:33:42 Sistema O item 0061 teve como arrematante Astor Staudt Me - ME com valor unitário de R$ 90,00.

09/08/2021 - 18:06:21 Pregoeiro a sessão será suspensa e reaberta no dia 10/08/2021 ás 10:00 horas

10/08/2021 - 10:02:13 Pregoeiro Bom dia Srs Fornecedores, daremos continuação do certame.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O fornecedor Astor Staudt Me foi desclassificado no processo.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema Motivo: O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora
licitados.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O fornecedor Astor Staudt Me foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 14,50.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O fornecedor Astor Staudt Me foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 27,51.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O fornecedor Astor Staudt Me foi desclassificado para o item 0021 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante Alessandra Nunes Lords Me Mee com valor unitário de R$ 15,99.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O fornecedor Astor Staudt Me foi desclassificado para o item 0022 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante Alessandra Nunes Lords Me Mee com valor unitário de R$ 15,99.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O fornecedor Astor Staudt Me foi desclassificado para o item 0023 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante Alessandra Nunes Lords Me Mee com valor unitário de R$ 15,99.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O fornecedor Astor Staudt Me foi desclassificado para o item 0024 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante Alessandra Nunes Lords Me Mee com valor unitário de R$ 15,99.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O fornecedor Astor Staudt Me foi desclassificado para o item 0027 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI com valor unitário de R$
53,90.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O fornecedor Astor Staudt Me foi desclassificado para o item 0028 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante Alessandra Nunes Lords Me Mee com valor unitário de R$ 7,41.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O fornecedor Astor Staudt Me foi desclassificado para o item 0029 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante Alessandra Nunes Lords Me Mee com valor unitário de R$ 7,41.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O fornecedor Astor Staudt Me foi desclassificado para o item 0030 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI com valor unitário de R$
14,90.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O fornecedor Astor Staudt Me foi desclassificado para o item 0034 pelo pregoeiro.
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10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME com valor unitário de R$
118,00.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O fornecedor Astor Staudt Me foi desclassificado para o item 0036 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI com valor unitário
de R$ 792,00.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O fornecedor Astor Staudt Me foi desclassificado para o item 0037 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI com valor unitário
de R$ 214,50.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O fornecedor Astor Staudt Me foi desclassificado para o item 0039 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI com valor unitário
de R$ 280,50.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O fornecedor Astor Staudt Me foi desclassificado para o item 0041 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI com valor unitário
de R$ 74,25.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O fornecedor Astor Staudt Me foi desclassificado para o item 0045 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O item 0045 tem como novo arrematante PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI com valor unitário
de R$ 16,50.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O fornecedor Astor Staudt Me foi desclassificado para o item 0048 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O item 0048 tem como novo arrematante PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI com valor unitário
de R$ 16,50.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O fornecedor Astor Staudt Me foi desclassificado para o item 0050 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O item 0050 tem como novo arrematante Alessandra Nunes Lords Me Mee com valor unitário de R$ 15,00.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O fornecedor Astor Staudt Me foi desclassificado para o item 0051 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O item 0051 tem como novo arrematante Alessandra Nunes Lords Me Mee com valor unitário de R$ 30,00.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O fornecedor Astor Staudt Me foi desclassificado para o item 0053 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O item 0053 tem como novo arrematante Alessandra Nunes Lords Me Mee com valor unitário de R$ 125,00.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O fornecedor Astor Staudt Me foi desclassificado para o item 0061 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:22:11 Sistema O item 0061 tem como novo arrematante Alessandra Nunes Lords Me Mee com valor unitário de R$ 130,00.

10/08/2021 - 10:25:41 Sistema O fornecedor R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI foi desclassificado no processo.

10/08/2021 - 10:25:41 Sistema Motivo: O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora
licitados.

10/08/2021 - 10:25:41 Sistema O fornecedor R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:25:41 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP com
valor unitário de R$ 19,99.

10/08/2021 - 10:25:41 Sistema O fornecedor R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI foi desclassificado para o item 0027 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:25:41 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante Alessandra Nunes Lords Me Mee com valor unitário de R$ 77,72.

10/08/2021 - 10:25:41 Sistema O fornecedor R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI foi desclassificado para o item 0030 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:25:41 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 com valor
unitário de R$ 14,99.

10/08/2021 - 10:25:41 Sistema O fornecedor R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI foi desclassificado para o item 0031 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:25:41 Sistema O item 0031 está empatado e será agendado o sorteio público pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:27:21 Sistema Desempate realizado para o item 0031 tem como vencedor o fornecedor 36.809.375/0001-44

10/08/2021 - 10:27:21 Sistema Os fornecedores foram classificados na seguinte ordem: 36.809.375/0001-44, 11.669.001/0001-40

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O fornecedor Alessandra Nunes Lords Me Mee foi desclassificado no processo.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema Motivo: O fornecedor não cumpriu o exigido 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 porcento) dos itens ora
licitados.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O fornecedor Alessandra Nunes Lords Me Mee foi desclassificado para o item 0014 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME com valor unitário de R$
32,00.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O fornecedor Alessandra Nunes Lords Me Mee foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 com valor
unitário de R$ 24,99.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O fornecedor Alessandra Nunes Lords Me Mee foi desclassificado para o item 0016 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 com valor
unitário de R$ 24,99.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O fornecedor Alessandra Nunes Lords Me Mee foi desclassificado para o item 0017 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 com valor
unitário de R$ 24,99.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O fornecedor Alessandra Nunes Lords Me Mee foi desclassificado para o item 0018 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 com valor
unitário de R$ 24,99.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O fornecedor Alessandra Nunes Lords Me Mee foi desclassificado para o item 0019 pelo pregoeiro.
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10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 com valor
unitário de R$ 24,99.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O fornecedor Alessandra Nunes Lords Me Mee foi desclassificado para o item 0020 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 com valor
unitário de R$ 24,99.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O fornecedor Alessandra Nunes Lords Me Mee foi desclassificado para o item 0021 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 com valor
unitário de R$ 17,99.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O fornecedor Alessandra Nunes Lords Me Mee foi desclassificado para o item 0022 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 com valor
unitário de R$ 17,99.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O fornecedor Alessandra Nunes Lords Me Mee foi desclassificado para o item 0023 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 com valor
unitário de R$ 17,99.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O fornecedor Alessandra Nunes Lords Me Mee foi desclassificado para o item 0024 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 com valor
unitário de R$ 17,99.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O fornecedor Alessandra Nunes Lords Me Mee foi desclassificado para o item 0027 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 89,90.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O fornecedor Alessandra Nunes Lords Me Mee foi desclassificado para o item 0028 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 12,90.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O fornecedor Alessandra Nunes Lords Me Mee foi desclassificado para o item 0029 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 12,90.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O fornecedor Alessandra Nunes Lords Me Mee foi desclassificado para o item 0032 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME com valor unitário de R$
8,00.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O fornecedor Alessandra Nunes Lords Me Mee foi desclassificado para o item 0050 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O item 0050 tem como novo arrematante PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI com valor unitário
de R$ 49,50.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O fornecedor Alessandra Nunes Lords Me Mee foi desclassificado para o item 0051 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O item 0051 tem como novo arrematante PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI com valor unitário
de R$ 82,50.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O fornecedor Alessandra Nunes Lords Me Mee foi desclassificado para o item 0052 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O item 0052 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 194,90.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O fornecedor Alessandra Nunes Lords Me Mee foi desclassificado para o item 0053 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O item 0053 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 239,90.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O fornecedor Alessandra Nunes Lords Me Mee foi desclassificado para o item 0061 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:28:38 Sistema O item 0061 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 149,90.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O fornecedor Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME foi desclassificado no processo.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema Motivo: O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial conforme exige no item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos no edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O fornecedor Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli com valor unitário de R$ 51,99.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O fornecedor Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 54,01.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O fornecedor Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 33,91.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O fornecedor Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 36,01.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O fornecedor Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 37,91.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O fornecedor Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 38,01.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O fornecedor Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.
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10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante Sentinela do Vale Comercial Eireli com valor unitário de R$ 51,99.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O fornecedor Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME foi desclassificado para o item 0011 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 72,01.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O fornecedor Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 70,01.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O fornecedor Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME foi desclassificado para o item 0013 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 70,01.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O fornecedor Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME foi desclassificado para o item 0014 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 45,01.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O fornecedor Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME foi desclassificado para o item 0032 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 com valor
unitário de R$ 15,00.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O fornecedor Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME foi desclassificado para o item 0033 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI com valor unitário
de R$ 396,00.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O fornecedor Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME foi desclassificado para o item 0034 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 308,00.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O fornecedor Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME foi desclassificado para o item 0040 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 49,90.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O fornecedor Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME foi desclassificado para o item 0042 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:30:35 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 44,90.

10/08/2021 - 10:30:38 Sistema O fornecedor Kripton Indústria e Comércio Ltda - ME foi desclassificado no processo.

10/08/2021 - 10:30:38 Sistema Motivo: O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial conforme exige no item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos no edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O fornecedor PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI foi inabilitado no processo.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema Motivo: não apresentou atestado de capacidade técnica

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O fornecedor PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 9,99.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O fornecedor PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 29,90.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O fornecedor PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 479,90.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O fornecedor PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 149,90.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O fornecedor PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI foi inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante BEN HUR DE FREITAS com valor unitário de R$ 3.389,00.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O fornecedor PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI foi inabilitado para o item 0037 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 1.009,90.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O fornecedor PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante BEN HUR DE FREITAS com valor unitário de R$ 2.500,00.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O fornecedor PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 519,90.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O fornecedor PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI foi inabilitado para o item 0041 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 199,90.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O fornecedor PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI foi inabilitado para o item 0045 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O item 0045 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 29,90.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O fornecedor PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI foi inabilitado para o item 0046 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 29,90.
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10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O fornecedor PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI foi inabilitado para o item 0047 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 29,90.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O fornecedor PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI foi inabilitado para o item 0048 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O item 0048 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 29,90.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O fornecedor PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI foi inabilitado para o item 0049 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 29,90.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O fornecedor PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI foi inabilitado para o item 0050 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O item 0050 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 169,90.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O fornecedor PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI foi inabilitado para o item 0051 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O item 0051 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 189,90.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O fornecedor PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI foi inabilitado para o item 0057 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O item 0057 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 999,90.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O fornecedor PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI foi inabilitado para o item 0058 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O item 0058 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 3.999,90.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O fornecedor PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI foi inabilitado para o item 0059 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 699,90.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O fornecedor PLENUS DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO EIRELI foi inabilitado para o item 0060 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 10:31:43 Sistema O item 0060 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 89,90.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi desclassificado no processo.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema Motivo: O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial conforme exige no item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos no edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação e o apresentou o atestado em desconformidade com o 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
porcento) dos itens ora licitados.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi desclassificado para o item 0015 pelo
pregoeiro.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante Ghc Uniformes Profissionais Ltda com valor unitário de R$ 41,98.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi desclassificado para o item 0016 pelo
pregoeiro.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 34,98.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi desclassificado para o item 0017 pelo
pregoeiro.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante Ghc Uniformes Profissionais Ltda com valor unitário de R$ 41,98.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi desclassificado para o item 0018 pelo
pregoeiro.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante Ghc Uniformes Profissionais Ltda com valor unitário de R$ 41,98.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi desclassificado para o item 0019 pelo
pregoeiro.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante Ghc Uniformes Profissionais Ltda com valor unitário de R$ 41,98.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi desclassificado para o item 0020 pelo
pregoeiro.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante Ghc Uniformes Profissionais Ltda com valor unitário de R$ 41,98.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi desclassificado para o item 0021 pelo
pregoeiro.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 31,89.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi desclassificado para o item 0022 pelo
pregoeiro.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 31,89.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi desclassificado para o item 0023 pelo
pregoeiro.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 31,89.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi desclassificado para o item 0024 pelo
pregoeiro.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 31,89.
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10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi desclassificado para o item 0030 pelo
pregoeiro.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 16,51.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi desclassificado para o item 0031 pelo
pregoeiro.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 89,90.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi desclassificado para o item 0032 pelo
pregoeiro.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 24,90.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi desclassificado para o item 0043 pelo
pregoeiro.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante Ghc Uniformes Profissionais Ltda com valor unitário de R$ 34,98.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi desclassificado para o item 0044 pelo
pregoeiro.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante Ghc Uniformes Profissionais Ltda com valor unitário de R$ 34,98.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi desclassificado para o item 0054 pelo
pregoeiro.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O item 0054 tem como novo arrematante L DA CRUZ NBOGUEIRA com valor unitário de R$ 60,00.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi desclassificado para o item 0055 pelo
pregoeiro.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante L DA CRUZ NBOGUEIRA com valor unitário de R$ 60,00.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O fornecedor VITORIA SALDANHA NASCIMENTO 19053090746 foi desclassificado para o item 0056 pelo
pregoeiro.

10/08/2021 - 10:34:51 Sistema O item 0056 tem como novo arrematante L DA CRUZ NBOGUEIRA com valor unitário de R$ 60,00.

10/08/2021 - 11:05:56 Sistema O fornecedor Ghc Uniformes Profissionais Ltda foi desclassificado no processo.

10/08/2021 - 11:05:56 Sistema Motivo: O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial conforme exige no item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos no edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação e o apresentou o atestado em desconformidade com o 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
porcento) dos itens ora licitados.

10/08/2021 - 11:05:56 Sistema O fornecedor Ghc Uniformes Profissionais Ltda foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 11:05:56 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 42,91.

10/08/2021 - 11:05:56 Sistema O fornecedor Ghc Uniformes Profissionais Ltda foi desclassificado para o item 0017 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 11:05:56 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 42,91.

10/08/2021 - 11:05:56 Sistema O fornecedor Ghc Uniformes Profissionais Ltda foi desclassificado para o item 0018 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 11:05:56 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 42,91.

10/08/2021 - 11:05:56 Sistema O fornecedor Ghc Uniformes Profissionais Ltda foi desclassificado para o item 0019 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 11:05:56 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 42,91.

10/08/2021 - 11:05:56 Sistema O fornecedor Ghc Uniformes Profissionais Ltda foi desclassificado para o item 0020 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 11:05:56 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 42,91.

10/08/2021 - 11:05:56 Sistema O fornecedor Ghc Uniformes Profissionais Ltda foi desclassificado para o item 0043 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 11:05:56 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 44,99.

10/08/2021 - 11:05:56 Sistema O fornecedor Ghc Uniformes Profissionais Ltda foi desclassificado para o item 0044 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 11:05:56 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 44,99.

10/08/2021 - 11:08:22 Sistema O fornecedor BEN HUR DE FREITAS foi inabilitado no processo.

10/08/2021 - 11:08:22 Sistema Motivo: deixou de apresentar todos os documentos de habilitação se resumindo apenas no cartão de cnpj e
no requerimento do empresário

10/08/2021 - 11:08:22 Sistema O fornecedor BEN HUR DE FREITAS foi inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 11:08:22 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 3.390,90.

10/08/2021 - 11:08:22 Sistema O fornecedor BEN HUR DE FREITAS foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 11:08:22 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 2.989,90.

10/08/2021 - 11:12:47 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi desclassificado no processo.
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10/08/2021 - 11:12:47 Sistema Motivo: O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial conforme exige no item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos no edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.

10/08/2021 - 11:12:47 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 11:12:47 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 58,01.

10/08/2021 - 11:12:47 Sistema O fornecedor Sentinela do Vale Comercial Eireli foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 11:12:47 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 58,01.

10/08/2021 - 11:22:43 Sistema O fornecedor L DA CRUZ NBOGUEIRA foi desclassificado no processo.

10/08/2021 - 11:22:43 Sistema Motivo: O fornecedor deixou de apresentar proposta inicial conforme exige no item 5.1. Os licitantes
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com os documentos de
habilitação exigidos no edital, proposta de preços e declarações, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa
documentação.

10/08/2021 - 11:22:43 Sistema O fornecedor L DA CRUZ NBOGUEIRA foi desclassificado para o item 0054 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 11:22:43 Sistema O item 0054 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 89,90.

10/08/2021 - 11:22:43 Sistema O fornecedor L DA CRUZ NBOGUEIRA foi desclassificado para o item 0055 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 11:22:43 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 89,90.

10/08/2021 - 11:22:43 Sistema O fornecedor L DA CRUZ NBOGUEIRA foi desclassificado para o item 0056 pelo pregoeiro.

10/08/2021 - 11:22:43 Sistema O item 0056 tem como novo arrematante MINASMAR CALCADOS E CONFECCOES LTDA com valor
unitário de R$ 89,90.

10/08/2021 - 16:50:25 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 11/08/2021.

10/08/2021 - 16:50:25 Sistema Motivo: enviar proposta readequada de todos os itens vencidos em arquivo único

10/08/2021 - 16:50:57 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 11/08/2021.

10/08/2021 - 16:50:57 Sistema Motivo: enviar proposta readequada de todos os itens vencidos em arquivo único

10/08/2021 - 16:52:30 Pregoeiro a sessão será suspensa e reaberta imediatamente após o termino do prazo de diligencia

10/08/2021 - 17:06:51 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

11/08/2021 - 08:23:06 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

11/08/2021 - 09:07:43 Pregoeiro Bom dia senhores fornecedores, daremos andamentos ao processo

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.
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11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0033 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0034 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0035 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0037 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0038 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0046 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0047 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0049 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0056 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.
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11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0057 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0060 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:30 Sistema Para o item 0061 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MINASMAR CALCADOS E
CONFECCOES LTDA.

11/08/2021 - 12:08:44 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E
SERVIÇOS LTDA - EPP.

11/08/2021 - 12:09:13 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 11/08/2021 às 12:39.

11/08/2021 - 12:45:40 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0002 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0009 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0010 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0012 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0014 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0016 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0018 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0019 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0020 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0021 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0022 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0023 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0024 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0025 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0026 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0027 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0028 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0029 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0030 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0031 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0032 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0033 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0034 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0035 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0036 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0037 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0038 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0039 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0040 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0041 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0042 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0043 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0044 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0045 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0046 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.
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11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0047 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0048 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0049 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0050 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0051 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0052 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0053 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0054 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0055 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0056 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0057 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0058 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0059 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0060 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

11/08/2021 - 12:46:08 Sistema O Item 0061 foi adjudicado por Maria das Dores Macedo Marques.

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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