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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Soure
Prefeitura Municipal de Soure

Registro de Preços Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2022/PE/SRP

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

07/07/2022 22:22 07/07/2022 23:59 15/07/2022 23:59 20/07/2022 08:29 20/07/2022 08:30

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

14/07/2022 - 15:32 QUESTIONAMENTO MD0003 14/07/2022 - 16:39

Prezado Sr. Pregoeiro,

A METDATA tem como missão tornar as informações mais disponíveis, eficientes e humanizadas através da tecnologia.
Com base no que foi levantado e analisado no referido edital PREGÃO ELETRÔNICO n° 046/2022/PE/SRP, a Metdata Tecnologia da Informação Eirelli, CNPJ nº
28.584.157/0003-92, apresenta solicitação de esclarecimentos referente aos projetores, com base na Constituição Federal de 1988, Lei nº 8666/1993, Lei nº 10520/2012 e
Decreto nº 7892/2013.

Pedimos que analise e, leve em consideração os pontos apresentados.

Em resposta segue:
01: Não, o entendimento esta equivocado e deve ser levado em consideração exatamente o que se pede no Termo de referência, uma vez que essa descrição é que atende a
necessidade do Órgão Gerenciador desta Ata.
02: Não, o entendimento esta equivocado e deve ser levado em consideração exatamente o que se pede no Termo de referência, uma vez que essa descrição é que atende a
necessidade do Órgão Gerenciador desta Ata.
03: Sim, será descartado tal configuração uma vez que ja foi descontinuado.

Atenciosamente,

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 SCANNER, TIPO MESA, DIGITALIZAÇÃO:
FRENTE E VERSO, CAPACIDADE 100 FLS -
SCANNER, TIPO MESA, CROMATISMO
POLICROMÁTICO, RESOLUÇÃO 600 DPI,
TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240 VCA,
VELOCIDADE DIGITALIZAÇÃO 30 PPM, PR
OFUNDIDADE BIT 24,TIPO DIGITALIZAÇÃO
CORES, TIPO DRIVESTWAIN EISIS,
INTERFACE USB 2.0, TIPO ALIMENTADOR
PAPEL AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS (ADF)
PARA 50 FOLHAS, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS TECNOLOGIA CCD DUPLO, ÁREA
MÁXIMA DIGITALIZAÇÃO 216X 356 MM,
SOFTWARE OCR, COMPATIBILIDADE
WINDOWSXP/VISTA/7, TIPO ESCANEAMENTO
FRENTE E VERSO UMA ÚNICA PASSAGEM,
CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS.

5.838,19 10 UN Aceito

0002 SCANNER, TIPO MESA, DIGITALIZAÇÃO:
FRENTE E VERSO, CAPACIDADE 50 FLS -
SCANNER TIPO: MESA, CROMATISMO:
POLICROMÁTICO , TIPO DIGITALIZAÇÃO:
SIMPLEX/DUPLEX, INTERFACE: USB , TIPO
ALIMENTADOR PAPEL: AUTOMÁTICO DE
DOCUMENTOS(ADF) PARA 50 FOLHAS,
FORMATO: A4, CARTA, OFÍCIO ,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPTURA
MÍNIMA 600X600 PPP/USB COM CABO
INCLUÍDO , SOFTWARE: OCR , FREQUÊNCIA:
60 HZ, VOLTAGEM: BIVOLT.

2.586,73 10 UN Aceito

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

07/07/2022 EDITAL (8).pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase
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20/07/2022 - 09:37 Negociação aberta para o processo
REGISTRO DE PREÇOS Nº
046/2022/PE/SRP

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2 do processo REGISTRO DE
PREÇOS Nº 046/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/07/2022 - 09:38 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 20/07/2022 às 11:40.

20/07/2022 - 12:17 Documentos solicitados para o
processo REGISTRO DE PREÇOS Nº
046/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo REGISTRO DE PREÇOS Nº
046/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

20/07/2022 - 12:18 Documentos solicitados para o
processo REGISTRO DE PREÇOS Nº
046/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo REGISTRO DE PREÇOS Nº
046/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

21/07/2022 - 13:07 Documentos solicitados para o
processo REGISTRO DE PREÇOS Nº
046/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo REGISTRO DE PREÇOS Nº
046/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

21/07/2022 - 13:07 Documentos solicitados para o
processo REGISTRO DE PREÇOS Nº
046/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo REGISTRO DE PREÇOS Nº
046/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

21/07/2022 - 17:52 Documentos solicitados para o
processo REGISTRO DE PREÇOS Nº
046/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo REGISTRO DE PREÇOS Nº
046/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

21/07/2022 - 17:52 Documentos solicitados para o
processo REGISTRO DE PREÇOS Nº
046/2022/PE/SRP

Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo REGISTRO DE PREÇOS Nº
046/2022/PE/SRP.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Habilitados
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 SCANNER, TIPO MESA,
DIGITALIZAÇÃO:
FRENTE E VERSO,
CAPACIDADE 100 FLS -
scanner, tipo mesa,
cromatismo policromático,
resolução 600 dpi, tensão
alimentação 100/240 vca,
velocidade digitalização
30 ppm, pr ofundidade bit
24,tipo digitalização
cores, tipo drivestwain
eisis, interface usb 2.0,
tipo alimentador papel
automático de
documentos (adf) para 50
folhas, características
adicionais tecnologia ccd
duplo, área máxima
digitalização 216x 356
mm, software ocr,
compatibilidade
windowsxp/vista/7, tipo
escaneamento frente e
verso uma única
passagem, capacidade
para 100 folhas.

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

EPSON EPSON 4.000,00 10 40.000,00

0002 SCANNER, TIPO MESA,
DIGITALIZAÇÃO:
FRENTE E VERSO,
CAPACIDADE 50 FLS -
Scanner Tipo: Mesa,
Cromatismo:
Policromático , Tipo
Digitalização:
Simplex/Duplex, Interface:
Usb , Tipo Alimentador
Papel: Automático De
Documentos(Adf) Para 50
Folhas, Formato: A4,
Carta, Ofício ,
Características
Adicionais: Captura
Mínima 600x600 Ppp/Usb
Com Cabo Incluído ,
Software: Ocr ,
Frequência: 60 HZ,
Voltagem: Bivolt.

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

CANON CANON 2.000,00 10 20.000,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração
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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 - SCANNER, TIPO MESA, DIGITALIZAÇÃO: FRENTE E VERSO, CAPACIDADE 100 FLS -
scanner, tipo mesa, cromatismo policromático, resolução 600 dpi, tensão alimentação 100/240 vca,
velocidade digitalização 30 ppm, pr ofundidade bit 24,tipo digitalização cores, tipo drivestwain eisis,
interface usb 2.0, tipo alimentador papel automático de documentos (adf) para 50 folhas, características
adicionais tecnologia ccd duplo, área máxima digitalização 216x 356 mm, software ocr, compatibilidade
windowsxp/vista/7, tipo escaneamento frente e verso uma única passagem, capacidade para 100
folhas.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

19/07/2022 -
17:33:54

EPSON EPSON 10 R$ 5.838,19 R$ 58.381,90 Sim

VETRE COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI*

35.652.184/0001-
59

19/07/2022 -
12:13:01

AD230U AVISION 10 R$ 3.500,00 R$ 35.000,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

19/07/2022 -
13:23:33

conforme proposta EPSON 10 R$ 6.421,99 R$ 64.219,90 Sim

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

42.254.594/0001-
07

19/07/2022 -
19:52:11

Kodak E1025 Kodak E1025 10 R$ 5.000,00 R$ 50.000,00 Sim

0002 - SCANNER, TIPO MESA, DIGITALIZAÇÃO: FRENTE E VERSO, CAPACIDADE 50 FLS - Scanner Tipo: Mesa,
Cromatismo: Policromático , Tipo Digitalização: Simplex/Duplex, Interface: Usb , Tipo Alimentador Papel: Automático De
Documentos(Adf) Para 50 Folhas, Formato: A4, Carta, Ofício , Características Adicionais: Captura Mínima 600x600 Ppp/Usb Com
Cabo Incluído , Software: Ocr , Frequência: 60 HZ, Voltagem: Bivolt.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ANJOS ANJOS LTDA -
EPP

06.069.753/0001-
30

19/07/2022 -
17:33:57

CANON CANON 10 R$ 2.586,73 R$ 25.867,30 Sim

VETRE COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA EIRELI*

35.652.184/0001-
59

19/07/2022 -
12:13:18

AV332U AVISION 10 R$ 2.500,00 R$ 25.000,00 Sim

R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO
EM GERAL-ME

12.443.548/0001-
95

19/07/2022 -
13:26:09

conforme proposta CANON 10 R$ 2.845,39 R$ 28.453,90 Sim

MINAS SOLUCOES EM
IMPRESSAO LTDA

39.619.837/0002-
30

19/07/2022 -
13:49:13

ADS-3100 BROTHER 10 R$ 4.200,00 R$ 42.000,00 Sim

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

42.254.594/0001-
07

19/07/2022 -
19:52:13

Kodak E1025 Kodak E1025 10 R$ 5.000,00 R$ 50.000,00 Sim

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

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

VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI 35.652.184/0001-59 60 dias

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

42.254.594/0001-07 120 dias

MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA 39.619.837/0002-30 120 dias
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Lances Enviados
0001 - SCANNER, TIPO MESA, DIGITALIZAÇÃO: FRENTE E VERSO, CAPACIDADE 100 FLS -
scanner, tipo mesa, cromatismo policromático, resolução 600 dpi, tensão alimentação 100/240 vca,
velocidade digitalização 30 ppm, pr ofundidade bit 24,tipo digitalização cores, tipo drivestwain eisis,
interface usb 2.0, tipo alimentador papel automático de documentos (adf) para 50 folhas, características
adicionais tecnologia ccd duplo, área máxima digitalização 216x 356 mm, software ocr, compatibilidade
windowsxp/vista/7, tipo escaneamento frente e verso uma única passagem, capacidade para 100
folhas.
Data Valor CNPJ Situação

19/07/2022 - 12:13:01 3.500,00 (proposta) 35.652.184/0001-59 - VETRE
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - A empresa não atendeu ao item 13.1.9 do edital, tendo sua
proposta desclassificada por deixar de cumprir exigências editalicias.

19/07/2022 - 13:23:33 6.421,99 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:40

19/07/2022 - 17:33:54 5.838,19 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

19/07/2022 - 19:52:11 5.000,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

20/07/2022 - 08:57:19 4.999,90 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:40

20/07/2022 - 09:04:26 4.999,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:05:03 4.900,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:40

20/07/2022 - 09:05:28 4.899,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:05:54 4.890,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:40

20/07/2022 - 09:06:13 4.850,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:06:35 4.845,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:40

20/07/2022 - 09:06:53 4.840,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:07:12 4.800,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:40
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20/07/2022 - 09:07:18 4.790,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:07:32 4.780,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:40

20/07/2022 - 09:07:44 4.770,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:08:10 4.750,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:40

20/07/2022 - 09:08:19 4.740,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:08:40 4.700,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:40

20/07/2022 - 09:08:49 4.650,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:09:01 4.640,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:40

20/07/2022 - 09:09:15 4.620,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:09:31 4.600,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:40

20/07/2022 - 09:09:50 4.590,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:10:03 4.580,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:40

20/07/2022 - 09:10:11 4.570,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:10:36 4.560,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:40

20/07/2022 - 09:10:47 4.500,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:11:14 4.499,90 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:40

20/07/2022 - 09:11:26 4.490,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido
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20/07/2022 - 09:12:02 4.489,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:40

20/07/2022 - 09:12:17 4.460,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:12:33 4.459,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:40

20/07/2022 - 09:12:46 4.450,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:13:47 4.449,30 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:40

20/07/2022 - 09:14:00 4.440,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:14:22 4.430,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:40

20/07/2022 - 09:14:36 4.420,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:15:08 4.410,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:40

20/07/2022 - 09:15:20 4.400,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:15:52 4.350,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:40

20/07/2022 - 09:16:13 4.300,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:16:57 4.290,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:40

20/07/2022 - 09:17:08 4.250,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:17:33 4.235,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:40

20/07/2022 - 09:17:49 4.220,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido
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20/07/2022 - 09:18:09 4.215,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:40

20/07/2022 - 09:18:16 4.200,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:18:35 4.199,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:40

20/07/2022 - 09:18:46 4.190,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:19:03 4.189,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:40

20/07/2022 - 09:19:22 4.175,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:19:45 4.170,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:40

20/07/2022 - 09:19:58 4.150,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:20:14 4.149,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:40

20/07/2022 - 09:20:43 4.140,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:21:06 4.135,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:40

20/07/2022 - 09:21:23 4.000,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:22:08 3.999,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:40

0002 - SCANNER, TIPO MESA, DIGITALIZAÇÃO: FRENTE E VERSO, CAPACIDADE 50 FLS - Scanner Tipo: Mesa,
Cromatismo: Policromático , Tipo Digitalização: Simplex/Duplex, Interface: Usb , Tipo Alimentador Papel: Automático De
Documentos(Adf) Para 50 Folhas, Formato: A4, Carta, Ofício , Características Adicionais: Captura Mínima 600x600 Ppp/Usb Com
Cabo Incluído , Software: Ocr , Frequência: 60 HZ, Voltagem: Bivolt.
Data Valor CNPJ Situação

19/07/2022 - 12:13:18 2.500,00 (proposta) 35.652.184/0001-59 - VETRE
COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
EIRELI

Cancelado - A empresa deixou de cumprir ao item 13.1.9 do edital,
tendo assim sua proposta desclassificada por deixar de cumprir
exigências editalicias.
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19/07/2022 - 13:26:09 2.845,39 (proposta) 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:52

19/07/2022 - 13:49:13 4.200,00 (proposta) 39.619.837/0002-30 - MINAS
SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA

Válido

19/07/2022 - 17:33:57 2.586,73 (proposta) 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

19/07/2022 - 19:52:13 5.000,00 (proposta) 42.254.594/0001-07 - G S SARMENTO
O DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA EIRELI

Válido

20/07/2022 - 08:56:59 2.580,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:52

20/07/2022 - 09:04:24 2.570,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:05:15 2.568,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:52

20/07/2022 - 09:05:37 2.560,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:06:06 2.550,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:52

20/07/2022 - 09:06:22 2.549,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:06:50 2.540,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:52

20/07/2022 - 09:07:00 2.535,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:07:20 2.530,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:52

20/07/2022 - 09:07:39 2.525,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:07:58 2.520,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:52

20/07/2022 - 09:08:14 2.510,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido
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20/07/2022 - 09:08:33 2.500,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:52

20/07/2022 - 09:08:56 2.490,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:09:09 2.480,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:52

20/07/2022 - 09:09:29 2.450,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:09:39 2.445,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:52

20/07/2022 - 09:10:04 2.420,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:10:28 2.400,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:52

20/07/2022 - 09:10:41 2.350,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:11:02 2.345,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:52

20/07/2022 - 09:11:17 2.340,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:11:49 2.330,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:52

20/07/2022 - 09:11:56 2.300,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:12:18 2.299,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:52

20/07/2022 - 09:12:37 2.280,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:13:22 2.275,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:52

20/07/2022 - 09:13:42 2.270,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido
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20/07/2022 - 09:14:03 2.269,50 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:52

20/07/2022 - 09:14:19 2.250,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:15:00 2.249,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:52

20/07/2022 - 09:15:14 2.240,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:15:41 2.230,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:52

20/07/2022 - 09:15:50 2.225,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:16:09 2.220,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:52

20/07/2022 - 09:16:21 2.200,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:16:49 2.190,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:52

20/07/2022 - 09:17:13 2.150,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:17:46 2.145,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:52

20/07/2022 - 09:17:58 2.120,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:18:27 2.115,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:52

20/07/2022 - 09:18:37 2.100,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:19:18 2.090,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:52

20/07/2022 - 09:19:29 2.060,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido
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20/07/2022 - 09:19:54 2.050,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:52

20/07/2022 - 09:20:08 2.040,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:20:30 2.038,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:52

20/07/2022 - 09:21:03 2.030,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:21:16 2.025,00 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:52

20/07/2022 - 09:21:28 2.000,00 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Válido

20/07/2022 - 09:22:17 1.999,99 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

Cancelado - Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um site. 21/07/2022
17:42:52

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 20/07/2022 - 13:36:06 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-
ME

CATÁLOGO - PROPOSTA SOURE -
SCANNER DE MESA.docx.pdf

0002 20/07/2022 - 13:36:16 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-
ME

CATÁLOGO - PROPOSTA SOURE -
SCANNER DE MESA.docx.pdf

0001 21/07/2022 - 14:45:57 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-
ME

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - SCANNER
DE MESA - GOLD SERVICE.docx.pdf

0002 21/07/2022 - 14:46:10 12.443.548/0001-95 - R PRADO SILVA
GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-
ME

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS - SCANNER
DE MESA - GOLD SERVICE.docx.pdf

0001 21/07/2022 - 18:23:42 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

Proposta Consolidada.pdf

0001 21/07/2022 - 18:23:42 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

DS-730N (PORT).pdf.pdf

0002 21/07/2022 - 18:24:42 06.069.753/0001-30 - ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

DS-1630.pdf

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

R PRADO SILVA
GOLD SERVICE
COMÉRCIO EM
GERAL-ME

19/07/2022 -
13:34

RODRIGO
PRADO SILVA

- - - - Demais Documentos
Exigidos

ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

19/07/2022 -
18:08

pamelaanjos . . 20/07/2022 21/11/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

19/07/2022 -
18:09

pamelaanjos . . 20/07/2022 21/11/2022 Certidão Negativa de
Falência e Recuperação
Judicial

ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

19/07/2022 -
18:09

pamelaanjos . - - - Cédula de Identidade
do Proprietário/Sócios.

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1082611&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1082611&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1082624&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1082624&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1085785&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1085785&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1085786&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1085786&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1086516&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1086517&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=1086519&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6228923&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6228923&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6236466&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6236466&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6236470&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6236470&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6236470&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6236473&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6236473&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

19/07/2022 -
18:09

pamelaanjos . . 20/07/2022 21/11/2022 Alvará Licença de
Localização e
Funcionamento da sede
do licitante

ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

19/07/2022 -
18:10

pamelaanjos . . 19/07/2022 - Prova de inscrição no
Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ)

ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

19/07/2022 -
18:10

pamelaanjos . . 20/07/2022 21/11/2022 Prova de regularidade
relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de
Fornecimento (FGTS)

R PRADO SILVA
GOLD SERVICE
COMÉRCIO EM
GERAL-ME

20/07/2022 -
08:12

RODRIGO
PRADO SILVA

888.240.982-15 - - - Cédula de Identidade
do Proprietário/Sócios.

R PRADO SILVA
GOLD SERVICE
COMÉRCIO EM
GERAL-ME

20/07/2022 -
08:13

RODRIGO
PRADO SILVA

12.443.548/0001-95 tribunal de justiça
do trabalho

19/04/2022 16/10/2022 Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas

R PRADO SILVA
GOLD SERVICE
COMÉRCIO EM
GERAL-ME

20/07/2022 -
08:14

RODRIGO
PRADO SILVA

12.443.548/0001-95 prefeitura de
barcarena

01/04/2022 31/12/2022 Alvará Licença de
Localização e
Funcionamento da sede
do licitante

R PRADO SILVA
GOLD SERVICE
COMÉRCIO EM
GERAL-ME

20/07/2022 -
08:15

RODRIGO
PRADO SILVA

12.443.548/0001-95 ministerio da
fazenda

03/02/2022 - Prova de inscrição no
Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ)

R PRADO SILVA
GOLD SERVICE
COMÉRCIO EM
GERAL-ME

20/07/2022 -
08:16

RODRIGO
PRADO SILVA

12.443.548/0001-95 tribunal de justiça
do estado

26/05/2022 24/08/2022 Certidão Negativa de
Falência e Recuperação
Judicial

R PRADO SILVA
GOLD SERVICE
COMÉRCIO EM
GERAL-ME

20/07/2022 -
08:17

RODRIGO
PRADO SILVA

12.443.548/0001-95 caixa economica 02/07/2022 31/07/2022 Prova de regularidade
relativa ao Fundo de
Garantia por Tempo de
Fornecimento (FGTS)

R PRADO SILVA
GOLD SERVICE
COMÉRCIO EM
GERAL-ME

20/07/2022 -
08:17

RODRIGO
PRADO SILVA

12.443.548/0001-95 SEFA 19/04/2022 16/10/2022 Certidão Negativa de
Débitos Tributários
Estaduais

R PRADO SILVA
GOLD SERVICE
COMÉRCIO EM
GERAL-ME

20/07/2022 -
08:18

RODRIGO
PRADO SILVA

- prefeitura de
barcarena

06/07/2022 05/08/2022 Certidão Negativa de
Débitos Municipais

R PRADO SILVA
GOLD SERVICE
COMÉRCIO EM
GERAL-ME

20/07/2022 -
08:19

RODRIGO
PRADO SILVA

- ministerio da
fazenda

23/12/2022 21/06/2022 Certidão Negativa de
Dívida Ativa da União

R PRADO SILVA
GOLD SERVICE
COMÉRCIO EM
GERAL-ME

20/07/2022 -
08:19

RODRIGO
PRADO SILVA

- governo do estado
do pará

- - Prova de inscrição no
cadastro de
contribuintes Estadual
(FIC)

R PRADO SILVA
GOLD SERVICE
COMÉRCIO EM
GERAL-ME

20/07/2022 -
08:20

RODRIGO
PRADO SILVA

- - 01/06/2020 - Ato constitutivo,
Estatuto ou Contrato
Social

R PRADO SILVA
GOLD SERVICE
COMÉRCIO EM
GERAL-ME

20/07/2022 -
08:21

RODRIGO
PRADO SILVA

- JUCEPA 01/06/2022 01/09/2022 Certidão de
comprovação da
condição de
Microempresa ou
Empresa de Pequeno
Porte

R PRADO SILVA
GOLD SERVICE
COMÉRCIO EM
GERAL-ME

20/07/2022 -
08:21

RODRIGO
PRADO SILVA

- JUCEPA 01/06/2022 - Certidão específica,
emitida pela Junta
Comercial da sede da
licitante

R PRADO SILVA
GOLD SERVICE
COMÉRCIO EM
GERAL-ME

20/07/2022 -
08:22

RODRIGO
PRADO SILVA

- prefeitura de
salvaterra

07/10/2021 - Atestado (s) de
Capacidade Técnica
expedido (s) por pessoa
jurídica de direito
público ou privado

R PRADO SILVA
GOLD SERVICE
COMÉRCIO EM
GERAL-ME

20/07/2022 -
08:23

RODRIGO
PRADO SILVA

- JUCEPA 15/03/2022 15/03/2023 Balanço patrimonial e
demonstrações
contábeis do último
exercício social

ANJOS ANJOS
LTDA - EPP

20/07/2022 -
08:25

pamelaanjos . . 30/04/2022 30/04/2023 Certidão Negativa de
Débitos Tributários
Estaduais

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6236479&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6236479&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6236479&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6236479&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6236483&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6236483&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6236483&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6236486&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6236486&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6236486&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6236486&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238761&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238761&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238774&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238774&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238780&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238780&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238780&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238780&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238785&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238785&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238785&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238795&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238795&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238795&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238804&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238804&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238804&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238804&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238817&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238817&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238817&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238824&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238824&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238835&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238835&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238842&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238842&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238842&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238842&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238849&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238849&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238849&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238879&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238879&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238879&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238879&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238879&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238879&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238889&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238889&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238889&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238889&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238901&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238901&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238901&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238901&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238901&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238917&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238917&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238917&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238917&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238945&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238945&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=6238945&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/08/2022 às 08:57:12.
Código verificador: 320789

Página 13 de 15

21/07/2022 - 17:42:40 R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

12.443.548/0001-95 Item 0001 - SCANNER, TIPO MESA, DIGITALIZAÇÃO: FRENTE E VERSO,
CAPACIDADE 100 FLS - scanner, tipo mesa, cromatismo policromático, resolução
600 dpi, tensão alimentação 100/240 vca, velocidade digitalização 30 ppm, pr
ofundidade bit 24,tipo digitalização cores, tipo drivestwain eisis, interface usb 2.0,
tipo alimentador papel automático de documentos (adf) para 50 folhas,
características adicionais tecnologia ccd duplo, área máxima digitalização 216x
356 mm, software ocr, compatibilidade windowsxp/vista/7, tipo escaneamento
frente e verso uma única passagem, capacidade para 100 folhas.

Desclassificação: Após consulta ao Jurídico e 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 os
itens em um site.

21/07/2022 - 17:42:52 R PRADO SILVA GOLD
SERVICE COMÉRCIO EM
GERAL-ME

12.443.548/0001-95 Item 0002 - SCANNER, TIPO MESA, DIGITALIZAÇÃO: FRENTE E VERSO,
CAPACIDADE 50 FLS - Scanner Tipo: Mesa, Cromatismo: Policromático , Tipo
Digitalização: Simplex/Duplex, Interface: Usb , Tipo Alimentador Papel: Automático
De Documentos(Adf) Para 50 Folhas, Formato: A4, Carta, Ofício , Características
Adicionais: Captura Mínima 600x600 Ppp/Usb Com Cabo Incluído , Software: Ocr ,
Frequência: 60 HZ, Voltagem: Bivolt.

Desclassificação: Após consulta ao Jurídico e 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 os
itens em um site.

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

21/07/2022 - 19:18 - - - -

Chat
Data Apelido Frase

20/07/2022 - 08:37:43 Pregoeiro Bom dia senhores

20/07/2022 - 08:38:07 Pregoeiro Sejam bem vindos, desejo a todos uma boa sorte no certame!

20/07/2022 - 08:39:41 Pregoeiro Desde já gostaria de enfatizar que os valores ofertamos pelos senhores são de inteira responsabilidade da
empresa, devendo a empresa cumprir os valores ofertados, caso exista a necessidade o senhor pregoeiro
poderá solicitar comprovação da exequibilidade dos preços.

20/07/2022 - 08:40:00 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

20/07/2022 - 08:54:10 Sistema O item 0001 teve uma proposta de R$ 3500,00 cancelada pelo pregoeiro.

20/07/2022 - 08:54:10 Sistema Motivo: A empresa não atendeu ao item 13.1.9 do edital, tendo sua proposta desclassificada por deixar de
cumprir exigências editalicias.

20/07/2022 - 08:55:09 Sistema O item 0002 teve uma proposta de R$ 2500,00 cancelada pelo pregoeiro.

20/07/2022 - 08:55:09 Sistema Motivo: A empresa deixou de cumprir ao item 13.1.9 do edital, tendo assim sua proposta desclassificada por
deixar de cumprir exigências editalicias.

20/07/2022 - 08:56:01 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

20/07/2022 - 08:56:01 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.

20/07/2022 - 08:56:14 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

20/07/2022 - 08:56:17 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

20/07/2022 - 09:24:08 Sistema O item 0001 foi encerrado.

20/07/2022 - 09:24:17 Sistema O item 0002 foi encerrado.

20/07/2022 - 09:37:59 Sistema O item 0001 teve como arrematante R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME - ME
com lance de R$ 3.999,99.

20/07/2022 - 09:37:59 Sistema O item 0002 teve como arrematante R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME - ME
com lance de R$ 1.999,99.

20/07/2022 - 09:38:00 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

20/07/2022 - 09:38:26 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 20/07/2022 às 11:40.

20/07/2022 - 09:51:24 F. R PRADO SILVA GOL... Negociação Item 0001: Sr. pregoeiro estamos no nosso preço limite.

20/07/2022 - 09:51:33 F. R PRADO SILVA GOL... Negociação Item 0002: Sr. pregoeiro estamos no nosso preço limite.

20/07/2022 - 09:51:55 Sistema A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.

20/07/2022 - 09:52:09 Sistema A proposta readequada do item 0002 foi anexada ao processo.

20/07/2022 - 12:17:40 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:18 do dia 20/07/2022.

20/07/2022 - 12:17:40 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente catalogo informando a marca e especificações técnicas do produto
ofertado, para analise do setor responsavel pelo pedido, afim de constatar se foram atendida as
especificações do produto solicitado com o produto ofertado, dentro do prazo determinado sobre pena de
desclassificação da proposta caso não atenda as especificações solicitadas.

20/07/2022 - 12:18:08 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 14:18 do dia 20/07/2022.
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20/07/2022 - 12:18:08 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente catalogo informando a marca e especificações técnicas do produto
ofertado, para analise do setor responsavel pelo pedido, afim de constatar se foram atendida as
especificações do produto solicitado com o produto ofertado, dentro do prazo determinado sobre pena de
desclassificação da proposta caso não atenda as especificações solicitadas.

20/07/2022 - 12:40:00 Pregoeiro Senhores, informo que o não atendimento a diligência solicitada pelo Senhor Pregoeiro poderá causar a
desclassificação da proposta da empresa, uma vez que o solicitado influi diretamente na análise do produto e
o atendimento as especificações técnicas solicitadas no termo de referência.

20/07/2022 - 13:36:06 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

20/07/2022 - 13:36:16 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

20/07/2022 - 14:27:12 Pregoeiro Senhores, devido ao conflito de horario com outra licitação, irei suspender o processo e retornamos amanhã
21/07/2022 as 13:00hs.

21/07/2022 - 13:00:26 Pregoeiro Bom dia

21/07/2022 - 13:00:36 Pregoeiro Opa, boa tarde senhores

21/07/2022 - 13:04:27 Pregoeiro Apos analise do catalogo apresentado pela empresa concluiu-se que os mesmos atendem ao solicitado no
termo de referência.

21/07/2022 - 13:07:35 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:07 do dia 21/07/2022.

21/07/2022 - 13:07:35 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente composição de preço unitário para o item, comprovando todos os
valores apresentados na planilha, apresentar notas fiscais de entrada do produto, essa diligência se faz
necessário pois os valor inicial da empresa para o produto está bem superior ao valor final ofertado, solicito
que a empresa apresente dentro do prazo estimado sob pena de desclassificação do preço caso não
comprove o mesmo.

21/07/2022 - 13:07:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 15:07 do dia 21/07/2022.

21/07/2022 - 13:07:50 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente composição de preço unitário para o item, comprovando todos os
valores apresentados na planilha, apresentar notas fiscais de entrada do produto, essa diligência se faz
necessário pois os valor inicial da empresa para o produto está bem superior ao valor final ofertado, solicito
que a empresa apresente dentro do prazo estimado sob pena de desclassificação do preço caso não
comprove o mesmo.

21/07/2022 - 14:45:57 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

21/07/2022 - 14:46:10 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

21/07/2022 - 17:42:40 Sistema O fornecedor R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME foi desclassificado para o item
0001 pelo pregoeiro.

21/07/2022 - 17:42:40 Sistema Motivo: Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um
site.

21/07/2022 - 17:42:40 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com lance de R$ 4.000,00.

21/07/2022 - 17:42:52 Sistema O fornecedor R PRADO SILVA GOLD SERVICE COMÉRCIO EM GERAL-ME foi desclassificado para o item
0002 pelo pregoeiro.

21/07/2022 - 17:42:52 Sistema Motivo: Após consulta ao Jurídico e 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 os itens em um
site.

21/07/2022 - 17:42:52 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante ANJOS ANJOS LTDA - EPP com lance de R$ 2.000,00.

21/07/2022 - 17:52:29 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 20:00 do dia 21/07/2022.

21/07/2022 - 17:52:29 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente catalogo informando a marca e especificações técnicas do produto
ofertado, para analise do setor responsavel pelo pedido, afim de constatar se foram atendida as
especificações do produto solicitado com o produto ofertado, dentro do prazo determinado sobre pena de
desclassificação da proposta caso não atenda as especificações solicitadas.

21/07/2022 - 17:52:46 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 20:00 do dia 21/07/2022.

21/07/2022 - 17:52:46 Sistema Motivo: Solicito que a empresa apresente catalogo informando a marca e especificações técnicas do produto
ofertado, para analise do setor responsavel pelo pedido, afim de constatar se foram atendida as
especificações do produto solicitado com o produto ofertado, dentro do prazo determinado sobre pena de
desclassificação da proposta caso não atenda as especificações solicitadas.

21/07/2022 - 18:23:42 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

21/07/2022 - 18:24:42 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

21/07/2022 - 18:25:21 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.

21/07/2022 - 18:25:21 Sistema Motivo: A empresa apresentou o catalogo solicitado.

21/07/2022 - 18:25:44 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0002.

21/07/2022 - 18:25:44 Sistema Motivo: A empresa apresentou o catalogo aolicitado.

21/07/2022 - 18:30:48 Pregoeiro Após a verificação do catalogo apresentado pela empresa, constatou-se que a mesma atende ao termo de
referência.

21/07/2022 - 18:31:29 Pregoeiro para o item 01

21/07/2022 - 18:37:47 Pregoeiro Para o item 02 - Após a verificação do catalogo apresentado pela empresa, constatou-se que a mesma
atende ao termo de referência.

21/07/2022 - 18:39:12 Pregoeiro Irei dar inicio a análise da documentação apresentada pela empresa.

21/07/2022 - 18:58:05 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP.

21/07/2022 - 18:58:05 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ANJOS ANJOS LTDA - EPP.

21/07/2022 - 18:58:11 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 21/07/2022 às 19:18.

21/07/2022 - 19:22:23 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
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