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ATA PARCIAL
Prefeitura Municipal de Soure
Prefeitura Municipal de Soure

Registro de Preços Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2022/PE/SRP

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

30/07/2022 14:12 01/08/2022 00:01 09/08/2022 23:59 12/08/2022 08:29 12/08/2022 08:30

Pedidos de Impugnação
Data Pedido Pedido Data Resposta Julgamento Arquivos

09/08/2022 - 14:40 Impugnação 11/08/2022 - 17:32 Indeferido Pedido: IMPUGNAÇÃO - VALIDADE DA
PROPOSTA (3).pdf
Julgamento: DECISÃO DA IMPUGNAÇÃO -
PRAZO DE PROPOSTA.pdf

Vigência da Proposta

Em anexo.

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

08/08/2022 - 15:58 Prazo de Entrega 10/08/2022 - 20:55

1 – O item 4.1 do Anexo II , estabelece que: “O prazo de entrega é de até 10 (três) dias úteis, a contar da data de emissão da ordem de compras emitida pelo Departamento de
Compras da Prefeitura Municipal de Soure/PA.”

Entendemos que o prazo é de 10 (dez) dias úteis. Esse prazo de entrega é inexequível, visto que cadeia de suprimentos para produção de equipamentos ainda está severamente
comprometida em decorrência dos efeitos da pandemia de COVID-19, somado ao fato que vem sendo amplamente discutido nos veículos de comunicação que é a falta de
componentes essenciais para sua fabricação de aparelhos eletrônicos, o que impacta diretamente no prazo de fornecimento do item licitado.

Sendo este um processo licitatório de âmbito nacional, considerando a logística envolvida no fornecimento e ainda, seguindo o que preconiza o Artigo 15 da Lei de Licitações
8.666/1993, em seu inciso III, estabelece que as compras, sempre que possível, deverão submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado.

Face ao exposto, visando a economicidade do certame, permitindo a participação de um maior número de fornecedores, solicitamos que este prazo seja revisto e que acompanhe
as práticas comuns de mercado, nas quais são solicitados pelo menos o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega deste tipo de produto.

Desde já agradecemos e aguardamos retorno.

Att.

Senhores, o prazo de entrega para o produto está em conformidade com o solicitado pelo órgão demandante, outro, a compra será parcelada, então entendemos que o prazo
estimado é suficientemente para realizar o fornecimento.

05/08/2022 - 14:15 Esclarecimento. 08/08/2022 - 09:27

Boa tarde prezados (as),

Como verificado, consta em edital que a validade da proposta seria de 120 dias, porém classificamos o pedido como exorbitante, pois há constante mudança de preços no
mercado atual, não fazendo-se possível a manutenção por muito tempo, interferindo na validade da proposta.

Solicitamos então que a validade máxima da proposta não ultrapasse 90 dias, como a maioria dos editais licitados supõem.

Permanecemos no aguardo e desde já agradecemos vossa compreensão.

Senhores, a escolha da validade da proposta e discricionária da administração devidamente justificada nos autos do processo.

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Observações
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0001 TABLET MEMÓRIA RAM 3 GB OU SUPERIOR,
CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32 GB
OU SUPERIOR, TELA DE 8.7” OU SUPERIOR,
RESOLUÇÃO DA CÂMARA FRONTAL MÍNIMO 2
MPX, RESOLUÇÃO DA CÂMARA TRASEIRA
MÍNIMO 8 MPX, CAPACIDADE DE MEMÓRIA DE
1 TB OU SUPERIOR, SISTEMA OPERACIONAL
ANDROID VERSÃO 11. PROCESSADORES:
OCTA-CORE CORTEX-A53 (EQUIVALENTE OU
SUPERIOR). VELOCIDADE DO PROCESSADOR:
2,3 GHZ OU SUPERIOR. QUANTIDADE DE
NÚCLEOS: 08. ACESSÓRIOS INCLUÍDOS:
ADAPTADOR USB, CABO USB-C.
CONECTIVIDADE: WI-FI, WI-FI DIRECT,
BLUETOOTH, USB-C. COM MICROFONE. COM
SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO. COM GPS.
TELA: PIXELS POR POLEGADA: 179 PPI
RESOLUÇÃO DE TELA MÁXIMA: 1340 PX 800
PX. MULTI-TOUCH. BATERIA: CAPACIDADE DA
BATERIA DE 5100 MAH SENSORES:
CELERÔMETRO, SENSOR GEOMAGNÉTICO,
SENSOR DE LUZ AMBIENTE.

2.020,97 64 UN Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

30/07/2022 Edital - Tablet.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

12/08/2022 - 11:16 Negociação aberta para o processo
REGISTRO DE PREÇOS Nº
051/2022/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo REGISTRO DE
PREÇOS Nº 051/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/08/2022 - 11:17 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2022 às 13:20.

16/08/2022 - 14:27 Documentos solicitados para o
processo REGISTRO DE PREÇOS Nº
051/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo REGISTRO DE PREÇOS Nº
051/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

16/08/2022 - 16:51 Documentos solicitados para o
processo REGISTRO DE PREÇOS Nº
051/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo REGISTRO DE PREÇOS Nº
051/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

17/08/2022 - 13:42 Documentos solicitados para o
processo REGISTRO DE PREÇOS Nº
051/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo REGISTRO DE PREÇOS Nº
051/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total
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0001 TABLET Memória RAM 3
GB ou superior,
capacidade de
Armazenamento de 32
GB ou superior, Tela de
8.7” ou superior,
resolução da câmara
frontal mínimo 2 Mpx,
resolução da câmara
traseira mínimo 8 Mpx,
capacidade de memória
de 1 TB ou superior,
sistema operacional
android versão 11.
Processadores: Octa-
Core Cortex-A53
(equivalente ou superior).
Velocidade do
processador: 2,3 GHz ou
superior. Quantidade de
núcleos: 08. Acessórios
incluídos: Adaptador
USB, Cabo USB-C.
CONECTIVIDADE: Wi-Fi,
Wi-Fi Direct, Bluetooth,
USB-C. Com microfone.
Com Saída para fone de
ouvido. Com GPS. TELA:
Pixels por polegada: 179
ppi Resolução de tela
máxima: 1340 px 800 px.
Multi-touch. BATERIA:
Capacidade da bateria de
5100 mAh SENSORES:
celerômetro, sensor
geomagnético, sensor de
luz ambiente.

NORTE COMERCIO
LTDA

GALAXY A7 LITE SM-
T225NZAPZTO

SAMSUNG 1.052,50 64 67.360,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

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

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

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

Declaração de 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 - TABLET Memória RAM 3 GB ou superior, capacidade de Armazenamento de 32 GB ou superior,
Tela de 8.7” ou superior, resolução da câmara frontal mínimo 2 Mpx, resolução da câmara traseira
mínimo 8 Mpx, capacidade de memória de 1 TB ou superior, sistema operacional android versão 11.
Processadores: Octa-Core Cortex-A53 (equivalente ou superior). Velocidade do processador: 2,3 GHz
ou superior. Quantidade de núcleos: 08. Acessórios incluídos: Adaptador USB, Cabo USB-C.
CONECTIVIDADE: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth, USB-C. Com microfone. Com Saída para fone de
ouvido. Com GPS. TELA: Pixels por polegada: 179 ppi Resolução de tela máxima: 1340 px 800 px.
Multi-touch. BATERIA: Capacidade da bateria de 5100 mAh SENSORES: celerômetro, sensor
geomagnético, sensor de luz ambiente.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

INNOVATIS
COMERCIO
ATACADISTA DE
PROD. DE
ESCRITORIO E
INFORMATICA EIRELI

30.620.060/0001-
78

09/08/2022 -
21:41:52

Galaxy A7 Lite
T220

Samsung 64 R$ 1.999,89 R$ 127.992,96 Sim

SERVICOS E VENDAS
DE PRODUTOS DE
CASA LTDA

40.680.532/0001-
31

12/08/2022 -
08:18:39

sansung sansung 64 R$ 2.201,00 R$ 140.864,00 Sim

HD SAT COMERCIO
DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

20.486.284/0001-
85

10/08/2022 -
10:44:06

LITE SM-
T225NZAPZTO

GALAXY TAB A7 64 R$ 1.700,00 R$ 108.800,00 Sim

MICROFORT
INFORMATICA LTDA

24.675.507/0001-
03

10/08/2022 -
17:38:28

SM-T220 SAMSUNG 64 R$ 2.000,00 R$ 128.000,00 Sim

MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

01.590.728/0009-
30

11/08/2022 -
14:40:44

Galaxy Tab A7
Lite (SM-T225)

Samsung 64 R$ 2.020,00 R$ 129.280,00 Não
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ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

11/08/2022 -
11:02:50

SAMSUNG SAMSUNG 64 R$ 2.020,00 R$ 129.280,00 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

11/08/2022 -
11:14:17

A8 SAMSUNG 64 R$ 1.795,00 R$ 114.880,00 Sim

AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

40.143.803/0001-
10

11/08/2022 -
17:31:32

GALAXY TAB A7
LITE SM-T220

SAMSUNG 64 R$ 2.020,97 R$ 129.342,08 Sim

MUNZER COMERCIO
DE PRODUTOS E
SERVICOS LTDA

35.625.405/0001-
08

11/08/2022 -
18:01:22

SAMSUNG Galaxy A7 Lite
T225 4G

64 R$ 2.020,97 R$ 129.342,08 Sim

MGITECH COMERCIO,
IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

17.590.881/0003-
02

11/08/2022 -
19:22:18

Galaxy Tab A7
Lite 32GB SM-
T220NZAPZTO

Samsung 64 R$ 1.399,00 R$ 89.536,00 Não

IARA RICARDO
OTTONI 12297394675

36.344.966/0001-
93

11/08/2022 -
20:36:49

Tab A7 Lite Samsung 64 R$ 2.200,00 R$ 140.800,00 Sim

G S SARMENTO O
DISTRIBUIDORA E
COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-
07

11/08/2022 -
20:46:40

Galaxy Tab A7
Lite / SM-
T220NZAUZTO

Galaxy Tab A7
Lite / SM-
T220NZAUZTO

64 R$ 2.000,00 R$ 128.000,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

11/08/2022 -
22:29:40

conforme proposta SAMSUNG 64 R$ 2.223,05 R$ 142.275,20 Sim

NORTE COMERCIO
LTDA

36.117.651/0001-
03

12/08/2022 -
05:28:45

GALAXY A7 LITE
SM-
T225NZAPZTO

SAMSUNG 64 R$ 2.000,00 R$ 128.000,00 Sim

JP COMERCIO
IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE
PRODUTOS
ESTRATEGICOS E DE
INFORMATICA LTDA

05.326.867/0001-
55

12/08/2022 -
08:04:30

SM-
T225NZAPZTO

SAMSUNG /
SAMSUNG

64 R$ 2.020,97 R$ 129.342,08 Sim

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

Bom Bons e Descartáveis Eireli 01.580.769/0001-99 120 dias

ANJOS ANJOS LTDA - EPP 06.069.753/0001-30 120 dias

R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME 12.443.548/0001-95 120 dias

INNOVATIS COMERCIO ATACADISTA DE PROD. DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI 30.620.060/0001-78 120 dias

HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI 20.486.284/0001-85 120 dias

AZULDATA TECNOLOGIAS EIRELI 40.143.803/0001-10 120 dias

MICROFORT INFORMATICA LTDA 24.675.507/0001-03 120 dias

MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0009-30 120 dias

G S SARMENTO O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI

42.254.594/0001-07 120 dias

MGITECH COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 17.590.881/0003-02 120 dias

IARA RICARDO OTTONI 12297394675 36.344.966/0001-93 120 dias

MUNZER COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 35.625.405/0001-08 60 dias

NORTE COMERCIO LTDA 36.117.651/0001-03 120 dias

JP COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ESTRATEGICOS E DE
INFORMATICA LTDA

05.326.867/0001-55 120 dias

SERVICOS E VENDAS DE PRODUTOS DE CASA LTDA 40.680.532/0001-31 120 dias

Lances Enviados
0001 - TABLET Memória RAM 3 GB ou superior, capacidade de Armazenamento de 32 GB ou superior,
Tela de 8.7” ou superior, resolução da câmara frontal mínimo 2 Mpx, resolução da câmara traseira
mínimo 8 Mpx, capacidade de memória de 1 TB ou superior, sistema operacional android versão 11.
Processadores: Octa-Core Cortex-A53 (equivalente ou superior). Velocidade do processador: 2,3 GHz
ou superior. Quantidade de núcleos: 08. Acessórios incluídos: Adaptador USB, Cabo USB-C.
CONECTIVIDADE: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth, USB-C. Com microfone. Com Saída para fone de
ouvido. Com GPS. TELA: Pixels por polegada: 179 ppi Resolução de tela máxima: 1340 px 800 px.
Multi-touch. BATERIA: Capacidade da bateria de 5100 mAh SENSORES: celerômetro, sensor
geomagnético, sensor de luz ambiente.
Data Valor CNPJ Situação

09/08/2022 - 21:41:52 1.999,89 (proposta) 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Válido
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10/08/2022 - 10:44:06 1.700,00 (proposta) 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Válido

10/08/2022 - 17:38:28 2.000,00 (proposta) 24.675.507/0001-03 - MICROFORT
INFORMATICA LTDA

Válido

11/08/2022 - 11:02:50 2.020,00 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

11/08/2022 - 11:14:17 1.795,00 (proposta) 01.580.769/0001-99 - Bom Bons e
Descartáveis Eireli

Válido

11/08/2022 - 14:40:44 2.020,00 (proposta) 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

11/08/2022 - 17:31:32 2.020,97 (proposta) 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Válido

11/08/2022 - 18:01:22 2.020,97 (proposta) 35.625.405/0001-08 - MUNZER
COMERCIO DE PRODUTOS E
SERVICOS LTDA

Válido

11/08/2022 - 19:22:18 1.399,00 (proposta) 17.590.881/0003-02 - MGITECH
COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Válido

11/08/2022 - 20:36:49 2.200,00 (proposta) 36.344.966/0001-93 - IARA RICARDO
OTTONI 12297394675

Válido

11/08/2022 - 20:46:40 2.000,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

11/08/2022 - 22:29:40 2.223,05 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 05:28:45 2.000,00 (proposta) 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 08:04:30 2.020,97 (proposta) 05.326.867/0001-55 - JP COMERCIO
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS ESTRATEGICOS E DE
INFORMATICA LTDA

Válido

12/08/2022 - 08:18:39 2.201,00 (proposta) 40.680.532/0001-31 - SERVICOS E
VENDAS DE PRODUTOS DE CASA
LTDA

Válido

12/08/2022 - 08:46:50 1.380,00 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

12/08/2022 - 08:47:05 1.379,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 08:47:19 1.378,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 08:47:24 1.350,00 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

12/08/2022 - 08:47:24 1.370,00 40.680.532/0001-31 - SERVICOS E
VENDAS DE PRODUTOS DE CASA
LTDA

Válido
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12/08/2022 - 08:48:02 1.349,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 08:48:35 1.348,00 40.680.532/0001-31 - SERVICOS E
VENDAS DE PRODUTOS DE CASA
LTDA

Válido

12/08/2022 - 08:48:36 1.330,00 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

12/08/2022 - 08:48:49 1.329,98 24.675.507/0001-03 - MICROFORT
INFORMATICA LTDA

Válido

12/08/2022 - 08:49:07 1.200,00 20.486.284/0001-85 - HD SAT
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRONICOS EIRELI

Válido

12/08/2022 - 08:49:14 1.329,95 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 08:49:16 1.329,91 24.675.507/0001-03 - MICROFORT
INFORMATICA LTDA

Válido

12/08/2022 - 08:49:17 1.223,77 01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA
INFORMATICA LTDA

Válido

12/08/2022 - 08:49:32 1.201,00 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

12/08/2022 - 08:49:41 1.750,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Cancelado - 12/08/2022 08:57:25

12/08/2022 - 08:50:38 1.175,00 40.680.532/0001-31 - SERVICOS E
VENDAS DE PRODUTOS DE CASA
LTDA

Válido

12/08/2022 - 08:51:02 1.170,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 08:51:17 1.165,00 17.590.881/0003-02 - MGITECH
COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Válido

12/08/2022 - 08:51:42 1.199,00 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

12/08/2022 - 08:51:43 1.222,00 36.344.966/0001-93 - IARA RICARDO
OTTONI 12297394675

Válido

12/08/2022 - 08:53:38 1.162,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 08:53:40 1.699,00 05.326.867/0001-55 - JP COMERCIO
IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
PRODUTOS ESTRATEGICOS E DE
INFORMATICA LTDA

Válido

12/08/2022 - 08:53:54 1.159,00 17.590.881/0003-02 - MGITECH
COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA

Válido

12/08/2022 - 08:54:10 1.150,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido
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12/08/2022 - 08:54:28 1.149,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 08:54:40 1.198,99 40.143.803/0001-10 - AZULDATA
TECNOLOGIAS EIRELI

Válido

12/08/2022 - 08:54:58 1.300,00 30.620.060/0001-78 - INNOVATIS
COMERCIO ATACADISTA DE PROD.
DE ESCRITORIO E INFORMATICA
EIRELI

Válido

12/08/2022 - 08:54:59 1.299,96 24.675.507/0001-03 - MICROFORT
INFORMATICA LTDA

Válido

12/08/2022 - 08:55:15 1.148,95 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 08:55:46 1.147,50 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 08:56:42 1.146,50 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 08:56:57 1.145,50 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 08:57:48 2.019,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

12/08/2022 - 08:58:42 1.145,00 40.680.532/0001-31 - SERVICOS E
VENDAS DE PRODUTOS DE CASA
LTDA

Válido

12/08/2022 - 08:59:18 1.143,50 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 08:59:35 1.140,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 08:59:57 1.139,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:00:09 1.138,00 40.680.532/0001-31 - SERVICOS E
VENDAS DE PRODUTOS DE CASA
LTDA

Válido
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12/08/2022 - 09:00:37 1.137,60 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:01:33 1.137,10 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:01:34 1.137,50 40.680.532/0001-31 - SERVICOS E
VENDAS DE PRODUTOS DE CASA
LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:01:44 1.137,00 40.680.532/0001-31 - SERVICOS E
VENDAS DE PRODUTOS DE CASA
LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:02:07 1.136,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:02:27 1.135,90 40.680.532/0001-31 - SERVICOS E
VENDAS DE PRODUTOS DE CASA
LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:02:56 1.135,85 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:03:11 1.134,92 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:03:17 1.135,80 40.680.532/0001-31 - SERVICOS E
VENDAS DE PRODUTOS DE CASA
LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:03:31 1.134,90 40.680.532/0001-31 - SERVICOS E
VENDAS DE PRODUTOS DE CASA
LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:03:47 1.134,80 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:04:14 1.130,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:04:36 1.129,90 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56
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12/08/2022 - 09:04:55 1.129,80 40.680.532/0001-31 - SERVICOS E
VENDAS DE PRODUTOS DE CASA
LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:05:29 1.129,70 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:06:17 1.129,00 40.680.532/0001-31 - SERVICOS E
VENDAS DE PRODUTOS DE CASA
LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:06:46 1.128,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:06:49 1.128,90 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:07:03 1.127,80 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:07:25 1.127,70 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:07:49 1.127,60 40.680.532/0001-31 - SERVICOS E
VENDAS DE PRODUTOS DE CASA
LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:08:17 1.127,59 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:09:03 1.127,58 40.680.532/0001-31 - SERVICOS E
VENDAS DE PRODUTOS DE CASA
LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:09:22 1.127,57 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:09:34 1.127,50 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido
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12/08/2022 - 09:09:49 1.127,49 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:10:15 1.127,40 40.680.532/0001-31 - SERVICOS E
VENDAS DE PRODUTOS DE CASA
LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:10:34 1.127,38 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:10:50 1.127,37 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:11:16 1.120,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:11:43 1.119,00 40.680.532/0001-31 - SERVICOS E
VENDAS DE PRODUTOS DE CASA
LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:12:21 1.100,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:13:03 1.099,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:13:55 1.098,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:14:20 1.097,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:15:27 1.097,98 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:16:03 1.097,97 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:16:45 1.097,95 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 25/08/2022 às 11:42:25.
Código verificador: 345CB7

Página 11 de 23

12/08/2022 - 09:18:12 1.097,94 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:18:37 1.097,93 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:19:52 1.097,92 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:20:28 1.097,91 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:22:18 1.097,90 40.680.532/0001-31 - SERVICOS E
VENDAS DE PRODUTOS DE CASA
LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:22:33 1.097,89 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:23:29 1.097,88 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:23:50 1.097,85 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:24:30 1.097,84 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:24:46 1.097,83 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:25:02 1.090,88 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56
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12/08/2022 - 09:25:44 1.090,87 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:26:10 1.080,99 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:27:21 1.080,98 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:28:00 1.079,90 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:28:49 1.079,89 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:29:59 1.079,88 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:31:36 1.079,87 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:32:58 1.079,86 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:34:31 1.079,85 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:35:08 1.079,80 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:36:33 1.079,79 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56
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12/08/2022 - 09:38:04 1.079,78 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:39:41 1.079,77 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:40:15 1.079,76 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:41:35 1.079,75 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:41:54 1.079,74 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:42:13 1.079,70 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:42:49 1.078,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:43:59 1.077,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:45:13 1.077,98 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:46:33 1.077,97 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:47:55 1.077,96 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido
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12/08/2022 - 09:49:01 1.077,95 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:49:18 1.077,94 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:50:38 1.077,93 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:51:47 1.077,92 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:52:51 1.077,91 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:54:14 1.077,90 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:55:19 1.077,89 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:56:42 1.077,88 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:57:49 1.077,87 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 09:58:01 1.077,86 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 09:59:04 1.077,85 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56
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12/08/2022 - 10:00:03 1.077,84 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 10:01:07 1.077,83 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 10:01:55 1.077,82 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 10:03:10 1.077,81 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 10:04:41 1.070,50 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 10:05:41 1.070,49 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 10:06:16 1.060,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 10:06:47 1.059,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 10:08:25 1.059,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 10:08:54 1.058,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 10:10:19 1.058,98 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido
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12/08/2022 - 10:11:22 1.058,97 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 10:12:09 1.058,96 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 10:13:37 1.058,95 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 10:14:28 1.058,94 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 10:15:40 1.058,93 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 10:16:52 1.058,92 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 10:17:47 1.058,91 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 10:18:38 1.058,90 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 10:19:38 1.058,89 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 10:20:13 1.058,88 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 10:21:18 1.058,87 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56
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12/08/2022 - 10:22:40 1.058,86 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 10:24:07 1.058,85 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 10:25:26 1.058,84 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 10:25:46 1.058,83 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 10:26:02 1.058,82 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 10:26:30 1.058,81 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 10:27:54 1.058,80 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 10:28:58 1.058,79 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 10:30:14 1.058,78 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 10:30:35 1.058,77 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 10:31:55 1.058,76 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido
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12/08/2022 - 10:32:17 1.058,75 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 10:34:06 1.058,70 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 10:35:46 1.058,69 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 10:37:02 1.058,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 10:37:47 1.057,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 10:39:03 1.057,90 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 10:40:04 1.057,89 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 10:41:26 1.057,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 10:42:28 1.056,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 10:44:10 1.055,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 10:45:17 1.054,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56
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12/08/2022 - 10:46:01 1.054,95 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 10:46:56 1.054,94 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 10:48:41 1.054,90 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 10:49:45 1.054,89 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 10:51:35 1.054,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 10:51:57 1.053,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 10:53:15 1.053,95 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 10:54:13 1.053,94 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 10:54:52 1.053,92 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 10:56:11 1.053,91 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 10:56:29 1.053,90 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 25/08/2022 às 11:42:25.
Código verificador: 345CB7

Página 20 de 23

12/08/2022 - 10:57:59 1.053,89 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 10:59:13 1.053,88 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 10:59:16 1.053,87 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 11:00:48 1.053,86 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 11:01:01 1.053,85 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 11:02:16 1.053,84 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 11:03:35 1.053,00 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 11:04:39 1.052,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

12/08/2022 - 11:05:14 1.052,50 36.117.651/0001-03 - NORTE
COMERCIO LTDA

Válido

12/08/2022 - 11:06:14 1.052,49 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após analise da composição de preço apresentada pela
licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no uso de suas atribuições
legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela
mesma, apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e
margem de lucro, e ainda mais na somatória final o valor apresentado
diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou
conforme solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas
apresentou o item em um site, ainda mais levando em consideração
que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA
É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ
180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela empresa consta
o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por
desclassificar a proposta da empresa por não comprovar a
exequibilidade do valor ofertado. 16/08/2022 16:50:56

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 16/08/2022 - 14:36:19 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-
ME

ilovepdf_merged (4).pdf

0001 16/08/2022 - 18:09:51 36.117.651/0001-03 - NORTE COMERCIO
LTDA

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO E
CATÁLOGO.pdf

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1125735&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1126363&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1126363&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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0001 22/08/2022 - 15:57:25 36.117.651/0001-03 - NORTE COMERCIO
LTDA

CND FEDERAL E FGTS NORTE
COMERCIO ATUAL.pdf

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

11/08/2022 - 22:27 RODRIGO PRADO SILVA - - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

NORTE COMERCIO LTDA 12/08/2022 - 05:27 CARMEN CILENE D
ASSUNÇÃO

- - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

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

24/08/2022 - 11:30 - - - -

0001 - TABLET Memória RAM 3 GB ou superior, capacidade de Armazenamento de
32 GB ou superior, Tela de 8.7” ou superior, resolução da câmara frontal mínimo 2
Mpx, resolução da câmara traseira mínimo 8 Mpx, capacidade de memória de 1 TB ou
superior, sistema operacional android versão 11. Processadores: Octa-Core Cortex-
A53 (equivalente ou superior). Velocidade do processador: 2,3 GHz ou superior.
Quantidade de núcleos: 08. Acessórios incluídos: Adaptador USB, Cabo USB-C.
CONECTIVIDADE: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth, USB-C. Com microfone. Com Saída
para fone de ouvido. Com GPS. TELA: Pixels por polegada: 179 ppi Resolução de tela
máxima: 1340 px 800 px. Multi-touch. BATERIA: Capacidade da bateria de 5100 mAh
SENSORES: celerômetro, sensor geomagnético, sensor de luz ambiente.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

36.117.651/0001-03 -
NORTE COMERCIO LTDA

12/08/2022 - 13:27:53 DECLARAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA A HABILITAÇÃO DA
EMPRESA POIS A MESMA NÃO COMPRIU O ESTIPULADO NO ITEM 13.1.12
DO EDITAL DEIXANDO DE APRESENTAR AS DECLARAÇÕES CONSTANTES
NOS ITENS 11.4.19, 11.4.20, 11.4.22, 11.4.23.
TAMBEM DEIXOU DE MENCIONAR A GARANTIA MINIMA DOS PRODUTOS
QUE É DE 12 MESES CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL,
ASSIM COMO NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
COMPATIVEL COM O OBJETO DO PROCESSO.
RESSALTAMOS QUE CONFORME O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE
JÁ FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE NÃO CABE AO
PREGOEIRO REJEITAR SUMARIAMENTE A INTENÇÃO DE RECURSO
APRESENTADA PELOS LICITANTES NO DECORRER DE UM PREGÃO
ELETRÔNICO.

Indeferido

Justificativa: A empresa em questão teve sua proposta desclassificada, mediante a isso, rejeito a presente intenção.

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

12/08/2022 - 15:41:55 BOA TARDE SR(A) PREGOEIRO. A EMPRESA VENCEDORA DO ITEM ACIMA,
ESTÁ COM ALGUNS DOCUMENTOS ATRASADOS COM MAIS DE 90 OU 120
DIAS, ESTÁ COM CRC DO CONTADOR VENCIDO, E TAMBÉM APRESENTOU
O ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE OUTRAS COISAS QUE NÃO
TEM NADA HAVER COM OQ FOI SOLICTADO NESTE PREGÃO. PEÇO QUE
POR GENTILEZA A MESMA APRESENTE O CATÁLOGO DO TABLET COM
TODAS AS ESPECIFICAÇÕES E O MOEDELO DO MESMO.

Indeferido

Justificativa: A empresa em questão teve sua proposta desclassificada, mediante a isso, rejeito a presente intenção.
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36.117.651/0001-03 -
NORTE COMERCIO LTDA

16/08/2022 - 16:01:33 SR. PREGOEIRO A PROVA DE EXEQUIBILIDADE APRESENTADA PELA
EMPRESA NÃO ESTÁ CORRETA, POIS NÃO EXISTE NENHUM IMPOSTO DO
SIMPRES NACIONAL DE 1,99%. A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA É DE 4%
PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ 180 MIL EM 12
MESES.
E BASEADO NO BALANÇO APRESENTADO PELA EMPRESA COM RECEITA
BRUTA DE R$ 743.136,77 JUNTAMENTE COM AS ALIQUOTAS DO SIMPLES
NACIONAL O IMPOSTO CORRETO PAGO PELA EMPRESA SERIA 10,7%
APROXIMADAMENTE.
ALÉM DO MAIS A EMPRESA EXTRAPOLOU O LIMITE DA RECEITA BRUTA DE
360 MIL DE MICROEMPRESA, ONDE A MESMA DEVERIA TER PEDIDO O SEU
ENQUADRAMENTO COMO EPP.

Indeferido

Justificativa: A empresa em questão teve sua proposta desclassificada, mediante a isso, rejeito a presente intenção.

Chat
Data Apelido Frase

12/08/2022 - 08:44:43 Pregoeiro Bom dia senhores

12/08/2022 - 08:44:50 Pregoeiro Sejam bem vindos

12/08/2022 - 08:45:02 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

12/08/2022 - 08:46:18 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

12/08/2022 - 08:46:18 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso I do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

12/08/2022 - 08:46:24 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

12/08/2022 - 08:46:24 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

12/08/2022 - 08:56:51 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 1.750,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo
seu registro.

12/08/2022 - 08:57:25 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 1.750,00 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.

12/08/2022 - 11:08:15 Sistema O item 0001 foi encerrado.

12/08/2022 - 11:16:25 Sistema O item 0001 teve como arrematante R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME - ME
com lance de R$ 1.052,49.

12/08/2022 - 11:16:26 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

12/08/2022 - 11:17:28 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 12/08/2022 às 13:20.

12/08/2022 - 11:29:53 F. R PRADO SILVA GOL... Documentação Item 0001: Sr. Pregoeiro, segue nosso preço limite para este item

12/08/2022 - 11:32:11 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

12/08/2022 - 13:17:53 Pregoeiro Senhores, permaneçam conectados, irei fazer a analise dos documentos apresentados pela empresa

12/08/2022 - 13:27:53 Sistema O fornecedor NORTE COMERCIO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

12/08/2022 - 15:41:55 Sistema O fornecedor HD SAT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI - ME declarou intenção de
recurso para o item 0001.

12/08/2022 - 20:40:52 Pregoeiro Senhores, devido ao horário iremos suspender o processo e retornamos na terça feira 16/08/2022 as
14:00hs.

16/08/2022 - 14:02:18 Pregoeiro Boa tarde senhores!

16/08/2022 - 14:27:35 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 16/08/2022.

16/08/2022 - 14:27:35 Sistema Motivo: Solicito que a empresa envie catalogo com as especificações completa do produto ofertado para
verificação da compatibilidade com o solicitado, também solicito que a empresa apresente composição de
preço para o item ofertado, uma vez que o valor ofertado pela mesma esta bem abaixo do estimativo. Dentro
do prazo estabelecido sob pena de desclassificação da proposta caso as especificações do produto não
condizerem com o solicitado e a não comprovação do valor ofertado, para comprovação do valor, peço que a
empresa envie notas fiscais de entrada que comprovem o valor ofertado pela empresa.

16/08/2022 - 14:36:16 F. R PRADO SILVA GOL... Documentação Item 0001: Sr. pregoeiro segue nossa comprovação de exequibilidade

16/08/2022 - 14:36:19 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

16/08/2022 - 16:01:34 Sistema O fornecedor NORTE COMERCIO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.

16/08/2022 - 16:50:56 Sistema O fornecedor R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME foi desclassificado para o item
0001 pelo pregoeiro.

16/08/2022 - 16:50:56 Sistema Motivo: Após analise da composição de preço apresentada pela licitante esta equipe de apoio e pregoeiro no
uso de suas atribuições legais, decide que a empresa não comprovou o valor ofertado pela mesma,
apresentado valores irrisórios para despesas fixas, impostos e margem de lucro, e ainda mais na somatória
final o valor apresentado diverge do valor ofertado pela empresa. A empresa não apresentou conforme
solicitado Notas Fiscais de entrada do Produto, apenas apresentou o item em um site, ainda mais levando
em consideração que na tabela do simples nacional A MENOR ALIQUOTA DE IMPOSTA É DE 4% PARA
EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ 180 MIL EM 12 MESES e na planilha apresentada pela
empresa consta o valor em percentual de 1,99%. Sendo assim, esta equipe decide por desclassificar a
proposta da empresa por não comprovar a exequibilidade do valor ofertado.

16/08/2022 - 16:50:56 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante NORTE COMERCIO LTDA com lance de R$ 1.052,50.

16/08/2022 - 16:51:41 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:55 do dia 16/08/2022.

16/08/2022 - 16:51:41 Sistema Motivo: Solicito que a empresa envie catalogo com as especificações completa do produto ofertado para
verificação da compatibilidade com o solicitado, também solicito que a empresa apresente composição de
preço para o item ofertado, uma vez que o valor ofertado pela mesma esta bem abaixo do estimativo. Dentro
do prazo estabelecido sob pena de desclassificação da proposta caso as especificações do produto não
condizerem com o solicitado e a não comprovação do valor ofertado, para comprovação do valor, peço que a
empresa envie notas fiscais de entrada que comprovem o valor ofertado pela empresa.

16/08/2022 - 18:09:51 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
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16/08/2022 - 19:01:11 Pregoeiro Senhores boa noite

16/08/2022 - 19:02:25 Pregoeiro Devido ao avançar do horário iremos suspender o processo e retornamos amanhã 17/08 as 09:00hs

17/08/2022 - 08:59:40 Pregoeiro Bom dia senhores

17/08/2022 - 11:49:20 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

17/08/2022 - 11:49:20 Sistema Intenção: DECLARAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA A HABILITAÇÃO DA EMPRESA POIS A
MESMA NÃO COMPRIU O ESTIPULADO NO ITEM 13.1.12 DO EDITAL DEIXANDO DE APRESENTAR AS
DECLARAÇÕES CONSTANTES NOS ITENS 11.4.19, 11.4.20, 11.4.22, 11.4.23. TAMBEM DEIXOU DE
MENCIONAR A GARANTIA MINIMA DOS PRODUTOS QUE É DE 12 MESES CONFORME TERMO DE
REFERENCIA DO EDITAL, ASSIM COMO NÃO APRESENTOU ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA
COMPATIVEL COM O OBJETO DO PROCESSO. RESSALTAMOS QUE CONFORME O TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO QUE JÁ FIRMOU ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE NÃO CABE AO
PREGOEIRO REJEITAR SUMARIAMENTE A INTENÇÃO DE RECURSO APRESENTADA PELOS
LICITANTES NO DECORRER DE UM PREGÃO ELETRÔNICO.

17/08/2022 - 11:49:20 Sistema Justificativa: A empresa em questão teve sua proposta desclassificada, mediante a isso, rejeito a presente
intenção.

17/08/2022 - 11:49:36 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

17/08/2022 - 11:49:36 Sistema Intenção: BOA TARDE SR(A) PREGOEIRO. A EMPRESA VENCEDORA DO ITEM ACIMA, ESTÁ COM
ALGUNS DOCUMENTOS ATRASADOS COM MAIS DE 90 OU 120 DIAS, ESTÁ COM CRC DO
CONTADOR VENCIDO, E TAMBÉM APRESENTOU O ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DE
OUTRAS COISAS QUE NÃO TEM NADA HAVER COM OQ FOI SOLICTADO NESTE PREGÃO. PEÇO
QUE POR GENTILEZA A MESMA APRESENTE O CATÁLOGO DO TABLET COM TODAS AS
ESPECIFICAÇÕES E O MOEDELO DO MESMO.

17/08/2022 - 11:49:36 Sistema Justificativa: A empresa em questão teve sua proposta desclassificada, mediante a isso, rejeito a presente
intenção.

17/08/2022 - 11:49:49 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

17/08/2022 - 11:49:49 Sistema Intenção: SR. PREGOEIRO A PROVA DE EXEQUIBILIDADE APRESENTADA PELA EMPRESA NÃO ESTÁ
CORRETA, POIS NÃO EXISTE NENHUM IMPOSTO DO SIMPRES NACIONAL DE 1,99%. A MENOR
ALIQUOTA DE IMPOSTA É DE 4% PARA EMPRESAS COM RECEITA BRUTA TOTAL DE ATÉ 180 MIL EM
12 MESES. E BASEADO NO BALANÇO APRESENTADO PELA EMPRESA COM RECEITA BRUTA DE R$
743.136,77 JUNTAMENTE COM AS ALIQUOTAS DO SIMPLES NACIONAL O IMPOSTO CORRETO PAGO
PELA EMPRESA SERIA 10,7% APROXIMADAMENTE. ALÉM DO MAIS A EMPRESA EXTRAPOLOU O
LIMITE DA RECEITA BRUTA DE 360 MIL DE MICROEMPRESA, ONDE A MESMA DEVERIA TER PEDIDO
O SEU ENQUADRAMENTO COMO EPP.

17/08/2022 - 11:49:49 Sistema Justificativa: A empresa em questão teve sua proposta desclassificada, mediante a isso, rejeito a presente
intenção.

17/08/2022 - 13:42:44 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 24/08/2022.

17/08/2022 - 13:42:44 Sistema Motivo: Senhores, após análise dos documentos apresentados pela empresa constatou-se que a mesma
apresentou a cnd federal e fgts vencidos, aplicando o direito que institui a Lei Complementar 123/06, em seu
direito solicito que a empresa apresente as certidões devidamente regularizadas até o prazo estimado em
Lei, sob pena de inabilitação.

17/08/2022 - 13:44:08 Pregoeiro Senhores, ficamos suspensos até o fim do prazo de direito da empresa, fiquem atento que após o
encerramento do Prazo será marcada a abertura para a continuação do certame.

22/08/2022 - 15:57:25 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

23/08/2022 - 08:57:57 Pregoeiro Bom dia senhores, a empresa apresentou os documentos solicitados, informo e convoco a todos para nova
data para a continuação do certame 24/08/2022 as 09:00hs.

24/08/2022 - 09:19:07 Pregoeiro Bom dia senhores

24/08/2022 - 09:49:42 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.

24/08/2022 - 09:49:42 Sistema Motivo: A empresa entregou a documentação exigida

24/08/2022 - 11:10:05 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor NORTE COMERCIO LTDA.

24/08/2022 - 11:10:28 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 24/08/2022 às 11:30.

24/08/2022 - 11:31:41 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

24/08/2022 - 11:32:06 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS.

LUAN JARDEL DE MOURA SANTOS

Pregoeiro

GABRIELA CONCEIÇÃO FEIO

Apoio
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