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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará
Registro de Preços Eletrônico - 9/2021-014

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

29/04/2021 20:21 29/04/2021 21:00 06/05/2021 21:00 11/05/2021 08:59 11/05/2021 09:00

Lotes Licitados
Lote Item Descrição V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 LOTE UNICO

0001 COPIA EM PRETO E BRANCO- FORMATO A4
PAPEL 75 G

0,36 1.679.240 UN Homologado

0002 ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL, CAPA DE PVC E
CONTRA CAPA, ATÉ 300 FOLHAS

7,16 35.920 ADES Homologado

VALOR TOTAL ESTIMADO 861.713,60

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

29/04/2021 EDITAL- SERVIÇOS DE COPIAS E ENCADERNAÇÃO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

11/05/2021 - 10:13 Negociação aberta para o processo
9/2021-014

Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 9/2021-014.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/05/2021 - 10:14 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 11/05/2021 às 12:14.

11/05/2021 - 10:17 Mensagem para negociação no
processo 9/2021-014

Foi enviada uma nova mensagem para negociação no processo 9/2021-014.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/05/2021 - 12:33 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-014

Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 9/2021-014.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/05/2021 - 12:38 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-014

Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 9/2021-014.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/05/2021 - 12:51 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-014

Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 9/2021-014.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/05/2021 - 13:42 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-014

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 9/2021-014.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/05/2021 - 15:20 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-014

Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 9/2021-014.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/05/2021 - 16:00 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-014

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 9/2021-014.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/05/2021 - 16:11 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-014

Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 9/2021-014.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/05/2021 - 17:14 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-014

Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 9/2021-014.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/05/2021 - 09:04 Documentos solicitados para o
processo 9/2021-014

Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 9/2021-014.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/05/2021 - 09:35 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-014

Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 9/2021-014.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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12/05/2021 - 09:49 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-014

Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 9/2021-014.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/05/2021 - 11:11 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-014

Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 9/2021-014.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/05/2021 - 11:15 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-014

Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 9/2021-014.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

12/05/2021 - 11:17 Intenção de recurso enviada para o
processo 9/2021-014

Você recebeu uma nova intenção de recurso no lote 0001 do processo 9/2021-014.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Lote Item Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor Lance Valor Total

0001 LOTE UNICO

0001 COPIA EM PRETO E
BRANCO- FORMATO
A4 PAPEL 75 G

MARCA PROPRIA MARCA PROPRIA 0,10 167.924,00

0002 ENCADERNAÇÃO EM
ESPIRAL, CAPA DE
PVC E CONTRA CAPA,
ATÉ 300 FOLHAS

MARCA PROPRIA MARCA PROPRIA 2,50 89.800,00

VENCEDOR E G CELESTINO 257.724,00

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
LOTE 0001 - ITEM 0001 - COPIA EM PRETO E BRANCO- FORMATO A4 PAPEL 75 G
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

Smp construções* 17.853.685/0001-
11

01/05/2021 -
20:55:23

POPULAR POPULAR/POPULAR 1.679.240 0,36 604.526,40 Sim

E DE M GUIMARAES
ARMARINHO

07.104.536/0001-
04

05/05/2021 -
09:54:52

MATERIAL DE
CONSUMO

MATERIAL DE
CONSUMO

1.679.240 0,35 587.734,00 Sim

L. A. QUEIROZ EIRELI 34.791.063/0001-
25

07/05/2021 -
21:23:02

COPIA EM
PRETO E
BRANCO-
FORMATO A4
PAPE

GRAN NORTE 1.679.240 0,40 671.696,00 Sim

E G CELESTINO 27.666.706/0001-
43

10/05/2021 -
17:54:59

MARCA PROPRIA MARCA PROPRIA 1.679.240 0,36 604.526,40 Sim

G W RODRIGUES
COMERCIO E
SERVICOS- EIRELI-
EPP

18.892.100/0001-
35

10/05/2021 -
18:21:04

COPIAS wgw 1.679.240 0,42 705.280,80 Sim

E DE S POMPEU* 34.058.766/0001-
49

10/05/2021 -
18:33:58

COPIA EM
PRETO E
BRANCO

NEW IMAGEM 1.679.240 0,25 419.810,00 Sim

LC INDÚSTRIA
GRÁFICA E EDITORA
LTDA*

04.755.218/0001-
07

10/05/2021 -
19:35:46

folha A4 -
UNIDADE

própria 1.679.240 0,30 503.772,00 Sim

R B BRASIL 14.142.266/0001-
83

11/05/2021 -
07:41:40

PRÓPRIO PRÓPRIO 1.679.240 0,35 587.734,00 Sim

LOTE 0001 - ITEM 0002 - ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL, CAPA DE PVC E CONTRA CAPA, ATÉ 300 FOLHAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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Smp construções* 17.853.685/0001-
11

01/05/2021 -
20:56:23

POPULAR POPULAR/POPULAR 35.920 7,16 257.187,20 Sim

E DE M GUIMARAES
ARMARINHO

07.104.536/0001-
04

05/05/2021 -
09:56:55

MATERIAL DE
CONSUMO

MATERIAL DE
CONSUMO

35.920 9,90 355.608,00 Sim

L. A. QUEIROZ EIRELI 34.791.063/0001-
25

07/05/2021 -
21:23:30

ENCADERNAÇÃO
EM ESPIRAL,
CAPA DE PVC

GRAN NORTE 35.920 7,00 251.440,00 Sim

E G CELESTINO 27.666.706/0001-
43

10/05/2021 -
17:55:31

MARCA PROPRIA MARCA PROPRIA 35.920 7,16 257.187,20 Sim

G W RODRIGUES
COMERCIO E
SERVICOS- EIRELI-
EPP

18.892.100/0001-
35

10/05/2021 -
18:26:16

Caderno wgw 35.920 12,30 441.816,00 Sim

E DE S POMPEU* 34.058.766/0001-
49

10/05/2021 -
18:34:57

ENCADERNAÇÃO
EM ESPIRAL

NEW IMAGEM 35.920 5,50 197.560,00 Sim

LC INDÚSTRIA
GRÁFICA E EDITORA
LTDA*

04.755.218/0001-
07

10/05/2021 -
19:30:11

ENCADERNAÇÃO própria 35.920 6,00 215.520,00 Sim

R B BRASIL 14.142.266/0001-
83

11/05/2021 -
07:41:14

PRÓPRIO DIVERSOS 35.920 6,50 233.480,00 Sim

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

G W RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS- EIRELI-EPP 18.892.100/0001-35 120 dias

LC INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA 04.755.218/0001-07 1 dias

L. A. QUEIROZ EIRELI 34.791.063/0001-25 120 dias

Smp construções 17.853.685/0001-11 90 dias

E DE S POMPEU 34.058.766/0001-49 60 dias

E DE M GUIMARAES ARMARINHO 07.104.536/0001-04 120 dias

E G CELESTINO 27.666.706/0001-43 120 dias

R B BRASIL 14.142.266/0001-83 120 dias

Lances Enviados
LOTE 0001 - ITEM 0001 - COPIA EM PRETO E BRANCO- FORMATO A4 PAPEL 75 G
Data Valor CNPJ Situação

01/05/2021 - 20:55:23 0,36 (proposta) 17.853.685/0001-11 Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de,
no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital

05/05/2021 - 09:54:52 0,35 (proposta) 07.104.536/0001-04 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.3 Certidão Negativa de
Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 12/05/2021
09:04:37

07/05/2021 - 21:23:02 0,40 (proposta) 34.791.063/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. E ao item
12.4.2 do edital. 11/05/2021 13:39:29

10/05/2021 - 17:54:59 0,36 (proposta) 27.666.706/0001-43 Válido

10/05/2021 - 18:21:04 0,42 (proposta) 18.892.100/0001-35 Válido

10/05/2021 - 18:33:58 0,25 (proposta) 34.058.766/0001-49 Cancelado - 8.5 As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento
e vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública
estabelecida no preâmbulo deste edital

10/05/2021 - 19:35:46 0,30 (proposta) 04.755.218/0001-07 Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de,
no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital

11/05/2021 - 07:41:40 0,35 (proposta) 14.142.266/0001-83 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.1 do edital no tocante a Certidão
negativa de falência e recuperação judicial do âmbito federal.
11/05/2021 16:00:41

11/05/2021 - 09:23:48 0,34 14.142.266/0001-83 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.1 do edital no tocante a Certidão
negativa de falência e recuperação judicial do âmbito federal.
11/05/2021 16:00:41

11/05/2021 - 09:24:27 0,32 07.104.536/0001-04 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.3 Certidão Negativa de
Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 12/05/2021
09:04:37

11/05/2021 - 09:25:11 0,31 14.142.266/0001-83 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.1 do edital no tocante a Certidão
negativa de falência e recuperação judicial do âmbito federal.
11/05/2021 16:00:41

11/05/2021 - 09:26:18 0,30 34.791.063/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. E ao item
12.4.2 do edital. 11/05/2021 13:39:29
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11/05/2021 - 09:27:29 0,29 14.142.266/0001-83 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.1 do edital no tocante a Certidão
negativa de falência e recuperação judicial do âmbito federal.
11/05/2021 16:00:41

11/05/2021 - 09:28:00 0,28 34.791.063/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. E ao item
12.4.2 do edital. 11/05/2021 13:39:29

11/05/2021 - 09:29:08 0,27 27.666.706/0001-43 Válido

11/05/2021 - 09:29:40 0,26 14.142.266/0001-83 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.1 do edital no tocante a Certidão
negativa de falência e recuperação judicial do âmbito federal.
11/05/2021 16:00:41

11/05/2021 - 09:30:04 0,25 07.104.536/0001-04 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.3 Certidão Negativa de
Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 12/05/2021
09:04:37

11/05/2021 - 09:30:25 0,24 34.791.063/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. E ao item
12.4.2 do edital. 11/05/2021 13:39:29

11/05/2021 - 09:31:27 0,23 18.892.100/0001-35 Válido

11/05/2021 - 09:33:22 0,22 34.791.063/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. E ao item
12.4.2 do edital. 11/05/2021 13:39:29

11/05/2021 - 09:34:27 0,21 07.104.536/0001-04 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.3 Certidão Negativa de
Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 12/05/2021
09:04:37

11/05/2021 - 09:34:42 0,20 27.666.706/0001-43 Válido

11/05/2021 - 09:34:58 0,19 34.791.063/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. E ao item
12.4.2 do edital. 11/05/2021 13:39:29

11/05/2021 - 09:35:51 0,17 14.142.266/0001-83 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.1 do edital no tocante a Certidão
negativa de falência e recuperação judicial do âmbito federal.
11/05/2021 16:00:41

11/05/2021 - 09:35:59 0,16 34.791.063/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. E ao item
12.4.2 do edital. 11/05/2021 13:39:29

11/05/2021 - 09:36:11 0,15 27.666.706/0001-43 Válido

11/05/2021 - 09:36:27 0,12 14.142.266/0001-83 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.1 do edital no tocante a Certidão
negativa de falência e recuperação judicial do âmbito federal.
11/05/2021 16:00:41

11/05/2021 - 09:36:39 0,14 34.791.063/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. E ao item
12.4.2 do edital. 11/05/2021 13:39:29

11/05/2021 - 09:36:52 0,11 27.666.706/0001-43 Válido

11/05/2021 - 09:37:09 0,10 14.142.266/0001-83 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.1 do edital no tocante a Certidão
negativa de falência e recuperação judicial do âmbito federal.
11/05/2021 16:00:41

11/05/2021 - 09:37:33 0,13 34.791.063/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. E ao item
12.4.2 do edital. 11/05/2021 13:39:29

11/05/2021 - 09:38:21 0,09 34.791.063/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. E ao item
12.4.2 do edital. 11/05/2021 13:39:29

11/05/2021 - 09:38:39 0,08 14.142.266/0001-83 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.1 do edital no tocante a Certidão
negativa de falência e recuperação judicial do âmbito federal.
11/05/2021 16:00:41

11/05/2021 - 09:40:48 0,06 (lance oculto) 34.791.063/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. E ao item
12.4.2 do edital. 11/05/2021 13:39:29

11/05/2021 - 09:41:22 0,07 (lance oculto) 14.142.266/0001-83 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.1 do edital no tocante a Certidão
negativa de falência e recuperação judicial do âmbito federal.
11/05/2021 16:00:41

11/05/2021 - 09:42:46 0,10 (lance oculto) 27.666.706/0001-43 Válido

11/05/2021 - 09:43:15 0,07 (lance oculto) 07.104.536/0001-04 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.3 Certidão Negativa de
Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 12/05/2021
09:04:37

LOTE 0002 - ITEM 0002 - ENCADERNAÇÃO EM ESPIRAL, CAPA DE PVC E CONTRA CAPA, ATÉ 300 FOLHAS
Data Valor CNPJ Situação

01/05/2021 - 20:56:23 7,16 (proposta) 17.853.685/0001-11 Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de,
no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital

05/05/2021 - 09:56:55 9,90 (proposta) 07.104.536/0001-04 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.3 Certidão Negativa de
Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 12/05/2021
09:04:37

07/05/2021 - 21:23:30 7,00 (proposta) 34.791.063/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. E ao item
12.4.2 do edital. 11/05/2021 13:39:29
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10/05/2021 - 17:55:31 7,16 (proposta) 27.666.706/0001-43 Válido

10/05/2021 - 18:26:16 12,30 (proposta) 18.892.100/0001-35 Válido

10/05/2021 - 18:34:57 5,50 (proposta) 34.058.766/0001-49 Cancelado - 8.5 As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento
e vinte) dias, contados da data de abertura da sessão pública
estabelecida no preâmbulo deste edital

10/05/2021 - 19:30:11 6,00 (proposta) 04.755.218/0001-07 Cancelado - Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de,
no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da
sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital

11/05/2021 - 07:41:14 6,50 (proposta) 14.142.266/0001-83 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.1 do edital no tocante a Certidão
negativa de falência e recuperação judicial do âmbito federal.
11/05/2021 16:00:41

11/05/2021 - 09:22:50 6,49 27.666.706/0001-43 Válido

11/05/2021 - 09:23:22 6,48 14.142.266/0001-83 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.1 do edital no tocante a Certidão
negativa de falência e recuperação judicial do âmbito federal.
11/05/2021 16:00:41

11/05/2021 - 09:24:49 6,45 07.104.536/0001-04 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.3 Certidão Negativa de
Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 12/05/2021
09:04:37

11/05/2021 - 09:25:21 6,44 14.142.266/0001-83 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.1 do edital no tocante a Certidão
negativa de falência e recuperação judicial do âmbito federal.
11/05/2021 16:00:41

11/05/2021 - 09:27:54 6,43 34.791.063/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. E ao item
12.4.2 do edital. 11/05/2021 13:39:29

11/05/2021 - 09:28:59 6,42 27.666.706/0001-43 Válido

11/05/2021 - 09:29:49 6,41 14.142.266/0001-83 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.1 do edital no tocante a Certidão
negativa de falência e recuperação judicial do âmbito federal.
11/05/2021 16:00:41

11/05/2021 - 09:30:10 6,40 34.791.063/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. E ao item
12.4.2 do edital. 11/05/2021 13:39:29

11/05/2021 - 09:31:06 6,10 14.142.266/0001-83 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.1 do edital no tocante a Certidão
negativa de falência e recuperação judicial do âmbito federal.
11/05/2021 16:00:41

11/05/2021 - 09:31:30 6,00 18.892.100/0001-35 Válido

11/05/2021 - 09:32:30 5,99 27.666.706/0001-43 Válido

11/05/2021 - 09:33:28 5,98 34.791.063/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. E ao item
12.4.2 do edital. 11/05/2021 13:39:29

11/05/2021 - 09:33:44 5,90 27.666.706/0001-43 Válido

11/05/2021 - 09:34:07 5,85 34.791.063/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. E ao item
12.4.2 do edital. 11/05/2021 13:39:29

11/05/2021 - 09:34:20 5,84 07.104.536/0001-04 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.3 Certidão Negativa de
Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 12/05/2021
09:04:37

11/05/2021 - 09:34:33 5,80 27.666.706/0001-43 Válido

11/05/2021 - 09:35:02 5,70 34.791.063/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. E ao item
12.4.2 do edital. 11/05/2021 13:39:29

11/05/2021 - 09:35:11 5,50 27.666.706/0001-43 Válido

11/05/2021 - 09:35:19 5,40 34.791.063/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. E ao item
12.4.2 do edital. 11/05/2021 13:39:29

11/05/2021 - 09:35:28 5,00 27.666.706/0001-43 Válido

11/05/2021 - 09:35:38 4,90 34.791.063/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. E ao item
12.4.2 do edital. 11/05/2021 13:39:29

11/05/2021 - 09:35:42 4,60 14.142.266/0001-83 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.1 do edital no tocante a Certidão
negativa de falência e recuperação judicial do âmbito federal.
11/05/2021 16:00:41

11/05/2021 - 09:35:46 4,50 27.666.706/0001-43 Válido

11/05/2021 - 09:35:55 4,30 34.791.063/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. E ao item
12.4.2 do edital. 11/05/2021 13:39:29

11/05/2021 - 09:36:01 4,40 14.142.266/0001-83 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.1 do edital no tocante a Certidão
negativa de falência e recuperação judicial do âmbito federal.
11/05/2021 16:00:41

11/05/2021 - 09:36:01 4,00 27.666.706/0001-43 Válido

11/05/2021 - 09:36:17 3,95 34.791.063/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. E ao item
12.4.2 do edital. 11/05/2021 13:39:29

11/05/2021 - 09:36:37 3,80 14.142.266/0001-83 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.1 do edital no tocante a Certidão
negativa de falência e recuperação judicial do âmbito federal.
11/05/2021 16:00:41
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11/05/2021 - 09:36:45 3,50 27.666.706/0001-43 Válido

11/05/2021 - 09:37:01 3,60 34.791.063/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. E ao item
12.4.2 do edital. 11/05/2021 13:39:29

11/05/2021 - 09:37:03 3,49 14.142.266/0001-83 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.1 do edital no tocante a Certidão
negativa de falência e recuperação judicial do âmbito federal.
11/05/2021 16:00:41

11/05/2021 - 09:37:18 3,48 34.791.063/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. E ao item
12.4.2 do edital. 11/05/2021 13:39:29

11/05/2021 - 09:37:30 3,47 14.142.266/0001-83 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.1 do edital no tocante a Certidão
negativa de falência e recuperação judicial do âmbito federal.
11/05/2021 16:00:41

11/05/2021 - 09:38:28 3,46 34.791.063/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. E ao item
12.4.2 do edital. 11/05/2021 13:39:29

11/05/2021 - 09:38:37 3,40 27.666.706/0001-43 Válido

11/05/2021 - 09:40:48 2,50 34.791.063/0001-25 Cancelado - Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. E ao item
12.4.2 do edital. 11/05/2021 13:39:29

11/05/2021 - 09:40:56 5,50 18.892.100/0001-35 Válido

11/05/2021 - 09:41:22 3,00 14.142.266/0001-83 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.1 do edital no tocante a Certidão
negativa de falência e recuperação judicial do âmbito federal.
11/05/2021 16:00:41

11/05/2021 - 09:42:46 2,50 27.666.706/0001-43 Válido

11/05/2021 - 09:43:15 3,39 07.104.536/0001-04 Cancelado - Não atendeu ao item 12.4.3 Certidão Negativa de
Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão. 12/05/2021
09:04:37

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Lote Data/Hora Enviado por Arquivo

0000a 11/05/2021 - 14:06:54 14.142.266/0001-83 PROPOSTA FINAL CONSOLIDADA.pdf

0000a 11/05/2021 - 16:57:43 07.104.536/0001-04 consolidada.pdf

0000a 12/05/2021 - 10:00:07 27.666.706/0001-43 PROPOSTA-CONSOLIDADA.pdf

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

L. A. QUEIROZ
EIRELI

08/05/2021 -
14:50

Luiz Alexandre
Queiroz

- - - - HABILITAÇÃO 1

L. A. QUEIROZ
EIRELI

08/05/2021 -
14:53

Luiz Alexandre
Queiroz

- - - - HABILITAÇÃO 2

L. A. QUEIROZ
EIRELI

08/05/2021 -
15:32

Luiz Alexandre
Queiroz

- - - - HABILITAÇÃO 3

E DE M
GUIMARAES
ARMARINHO

10/05/2021 -
13:56

Eliane de Melo
Guimaraes

- - - - HABILITAÇÃO 2

E DE M
GUIMARAES
ARMARINHO

10/05/2021 -
14:18

Eliane de Melo
Guimaraes

- - - - HABILITAÇÃO 1

R B BRASIL 10/05/2021 -
23:38

Rafael Baia Brasil - - - - HABILITAÇÃO 2

R B BRASIL 11/05/2021 -
00:03

Rafael Baia Brasil - - - - HABILITAÇÃO 1

E G CELESTINO 11/05/2021 -
08:10

Emerson
Guilherme
Celestino

- - - - HABILITAÇÃO 1

E DE M
GUIMARAES
ARMARINHO

11/05/2021 -
08:49

Eliane de Melo
Guimaraes

- - - - HABILITAÇÃO 3

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

11/05/2021 - 13:39:29 L. A. QUEIROZ EIRELI 34.791.063/0001-25 Abrangendo todo o processo

Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante. E ao item 12.4.2 do edital.

11/05/2021 - 16:00:41 R B BRASIL 14.142.266/0001-83 Abrangendo todo o processo

Não atendeu ao item 12.4.1 do edital no tocante a Certidão negativa de falência e recuperação judicial do âmbito federal.

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=445267&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=445956&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=446399&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2190494&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2190503&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2190579&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2199338&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2199837&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2208061&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2208122&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2208955&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2209589&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


Página 7 de 11

12/05/2021 - 09:04:37 E DE M GUIMARAES
ARMARINHO

07.104.536/0001-04 Abrangendo todo o processo

Não atendeu ao item 12.4.3 Certidão Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta) dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão.

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

12/05/2021 - 11:36 - - - -

0001a - LOTE UNICO Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

07.104.536/0001-04 11/05/2021 - 12:33:24 A E. de M. Guimaraes Armarinho-Me Indeferido

Justificativa: Indefiro tendo em vista não haver razão.

07.104.536/0001-04 11/05/2021 - 12:38:06 A Empresa não atende ao pedido do edital no item 12.2.4, pois não apresentou a
certidão trabalhista da sede do licitante, como pede o edital

Indeferido

Justificativa: A licitante foi inabilitada.

14.142.266/0001-83 11/05/2021 - 12:51:32 Boa tarde sr. pregoeiro! Registramos intenção de Recurso para o Lote 001, uma
vez que o ganhador deste lote deixou de apresentar nos documentos de
habilitação incorrendo no Item (12.4.16 A não apresentação de qualquer
documento exigido para a habilitação, implicará na inabilitação do licitante.), deste
edital.

Os documentos são que faltam são:
12.2.4 (...) certidão de ações
trabalhistas de jurisdição do Estado da sede da licitante.

12.3.2.1 "A", Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que
apresentar(em), no mínimo, 15% (quinze por cento) das quantidades estimadas na
Licitação para o TOTAL DE ITEM(NS)
vencidos de cada empresa.
- O atestado apresentado computa um total de 104.151 (cento e quatro mil e cento
e cinquenta e um) impressos. Valor este que não corresponde a 15% do serviço
solicitado pela prefeitura.

12.4.2 Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de
títulos, falências e
concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso
na própria certidão;

Nestes termos solicitamos a inabilitação do Fornecedor vencedor do lote 01, L.A
Queiroz Eirelli.

Indeferido

Justificativa: A licitante foi inabilitada.

07.104.536/0001-04 11/05/2021 - 15:20:32 A E de M GUIMARAES ARMARINHO, entende que a proposta de preço está
muito abaixo do preço de mercado executado para os serviços aqui propostos e
fere o presente pregão e suas clausulas com preços inexequíveis.

Indeferido

Justificativa: A licitante foi inabilitada.

14.142.266/0001-83 11/05/2021 - 16:11:49 Solicitamos que o Sr. Pregoeiro que reexamine a documentação enviada pela
empresa R. B. Brasil, uma vez que as certidões que o sr. alega não terem sido
enviadas, estão na página 41 e 42 respectivamente do arquivo de Habilitação 01.

Indeferido

Justificativa: As certidões apresentadas nas paginas 41 e 42 não são as respectivas certidões solicitadas no instrumento convocatório.

14.142.266/0001-83 11/05/2021 - 17:14:48 Sr. Pregoeiro, solicitamos a inabilitação do fornecedor E DE M GUIMARAES
ARMARINHO - ME pelos seguintes motivos.

O Último balanço apresentado se refere ao ano Base 2019, não ao último
exercício social (2020).
12.4.4 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social,
já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da
empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por
índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta.

12.3.1 Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características,
quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por
meio da apresentação
de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

12.3.2 Serão considerados os atestados que comprovem o fornecimento dos
serviços de objetos
similares, de outras marcas e/ou modelos similares, desde que comprovem a
aptidão da licitante para
o fornecimento do(s) serviços(s)
12.3.2.1 "A"

O atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa neste certame não
se enquadra no objeto desta licitação (serviço de reprografia), não tem o
percentual comparativo e nem demonstra aptidão para o serviço solicita.

Por fim a falta destes documentos incorre no item 12.4.16 A não apresentação de
qualquer documento exigido para a habilitação, implicará na inabilitação do
licitante.

Indeferido
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Justificativa: A licitante foi inabilitada.

14.142.266/0001-83 12/05/2021 - 09:35:56 Sr. Pregoeiro, segundo o critério ora adotado solicitamos a inabilitação do
fornecedor E G CELESTINO pelos seguintes motivos.

12.1.1 No caso de empresário individual: INSCRIÇÃO NO REGISTRO PÚBLICO
DE EMPRESAS MERCANTIS, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

OCORRE QUE O DOCUMENTO APRESENTADO SE REFERE A ALTERAÇÃO
NO REGISTRO E NÃO A INSCRIÇÃO.

12.4.4 BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO
ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta.

O ÚLTIMO BALANÇO APRESENTADO SE REFERE AO ANO BASE 2019, NÃO
AO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL (2020).

12.3.2.1 "A" O atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa neste
certame não APRESENTA QUANTIDADE, não havendo o percentual comparativo
para a estimativa do quantitativo do contrato.

Por fim a falta destes documentos incorre no item 12.4.16 A não apresentação de
qualquer documento exigido para a habilitação, implicará na inabilitação do
licitante.

Indeferido

Justificativa: LEI Nº 14.030, DE 28 DE JULHO DE 2020. Art. 1º A sociedade anônima cujo exercício social tenha sido encerrado entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de
2020 poderá, excepcionalmente, realizar a assembleia geral ordinária a que se refere o art. 132 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 , no prazo de 7 (sete) meses,
contado do término do seu exercício social.

07.104.536/0001-04 12/05/2021 - 09:49:26 SR. pregoeiro solicito diligencia para apresentação de certidão atualizada, por
termos digitalizado documento "Certidão Negativa de Protesto", com a data de 27
de março de 2021, e a atualizada é de 03 de maio de 2021. agradeço por ser
atendida

Indeferido

Justificativa: Indefiro tendo em vista não haver fundamentação legal.

18.892.100/0001-35 12/05/2021 - 11:11:15 Bom dia Sr. Pregoeiro, Peço que verifique a questão do balanço patrimonial da
empresa E G CELESTINO que está apresentado no ano de 2019.

Indeferido

Justificativa: Indefiro com base na medida provisória nº931 de março de 2020 que alterou o art. 1.078 do código civil.

07.104.536/0001-04 12/05/2021 - 11:15:03 bom dia Sr. Pregoeiro, Peço que verifique a questão do balanço patrimonial da
empresa E G CELESTINO que está apresentado no ano de 2019.
Close

Indeferido

Justificativa: Indefiro com base na medida provisória nº931 de março de 2020 que alterou o art. 1.078 do código civil.

14.142.266/0001-83 12/05/2021 - 11:17:57 Sr. Pregoeiro nossa intenção de recurso é baseada no princípio da legalidade, da
isonomia e da lisura do processo. Segundo o critério ora adotado por vossa
senhoria no que tange a inabilitação por falta de documentos solicitamos a
inabilitação do fornecedor E G CELESTINO pelos seguintes motivos.

12.1.1 No caso de empresário individual: INSCRIÇÃO NO REGISTRO PÚBLICO
DE EMPRESAS MERCANTIS, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
12.1.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da
consolidação respectiva;

OCORRE QUE O DOCUMENTO APRESENTADO SE REFERE A ALTERAÇÃO
NO REGISTRO E NÃO A INSCRIÇÃO.

12.4.4 BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO
ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta.

O ÚLTIMO BALANÇO APRESENTADO SE REFERE AO ANO BASE 2019, NÃO
AO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL (2020). 12.3.2.1 "A" O atestado de capacidade
técnica apresentado pela empresa neste certame não APRESENTA
QUANTIDADE, não havendo o percentual comparativo para a estimativa do
quantitativo do contrato. Por fim a falta destes documentos incorre no item

12.4.16 A não apresentação de qualquer documento exigido para a habilitação,
implicará na inabilitação do licitante.

Indeferido

Justificativa: LEI Nº 14.030, DE 28 DE JULHO DE 2020. Art. 1º A sociedade anônima cujo exercício social tenha sido encerrado entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de
2020 poderá, excepcionalmente, realizar a assembleia geral ordinária a que se refere o art. 132 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 , no prazo de 7 (sete) meses,
contado do término do seu exercício social.

Chat
Data Apelido Frase

11/05/2021 - 09:16:46 Pregoeiro Bom dia, estamos iniciando a sessão.

11/05/2021 - 09:16:53 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

11/05/2021 - 09:20:28 Sistema O lote 0001 teve uma proposta de R$ 719292,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/05/2021 - 09:20:28 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias,
contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital

11/05/2021 - 09:20:40 Sistema O lote 0001 teve uma proposta de R$ 861713,60 cancelada pelo pregoeiro.

11/05/2021 - 09:20:40 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 8.5 As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias,
contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital
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11/05/2021 - 09:20:46 Sistema O lote 0001 teve uma proposta de R$ 617370,00 cancelada pelo pregoeiro.

11/05/2021 - 09:20:46 Sistema Motivo: 8.5 As propostas terão validade de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias, contados da data de
abertura da sessão pública estabelecida no preâmbulo deste edital

11/05/2021 - 09:20:55 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

11/05/2021 - 09:20:55 Sistema Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do
caput do art. 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

11/05/2021 - 09:20:55 Sistema Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances
será automaticamente encerrada.

11/05/2021 - 09:20:55 Sistema Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

11/05/2021 - 09:20:55 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

11/05/2021 - 09:20:59 Sistema O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

11/05/2021 - 09:20:59 Sistema O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

11/05/2021 - 09:36:04 Sistema O lote 0001 entrou em tempo aleatório.

11/05/2021 - 09:38:49 Sistema Para o lote 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/05/2021 às 09:43:54.

11/05/2021 - 09:38:49 Sistema Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R$
306.844,40, R$ 562.413,20, R$ 601.745,20

11/05/2021 - 09:44:03 Sistema A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 11/05/2021 às 09:43:54.

11/05/2021 - 09:44:03 Sistema O lote 0001 foi encerrado.

11/05/2021 - 10:13:40 Sistema O lote 0001 teve como arrematante L. A. QUEIROZ EIRELI - ME com valor total de R$ 190.554,40.

11/05/2021 - 10:13:40 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

11/05/2021 - 10:14:03 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 11/05/2021 às 12:14.

11/05/2021 - 10:17:56 F. L. A. QUEIROZ EIRELI Negociação Lote 0001: SENHOR PREGOEIRO, NOSSOS PREÇOS ESTÃO NO LIMITE

11/05/2021 - 10:44:05 Sistema A do lote 0001 foi anexada ao processo.

11/05/2021 - 12:33:24 Sistema O fornecedor E DE M GUIMARAES ARMARINHO - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.

11/05/2021 - 12:38:06 Sistema O fornecedor E DE M GUIMARAES ARMARINHO - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.

11/05/2021 - 12:51:32 Sistema O fornecedor R B BRASIL - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.

11/05/2021 - 13:39:29 Sistema O fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI foi inabilitado no processo.

11/05/2021 - 13:39:29 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da
sede da licitante. E ao item 12.4.2 do edital.

11/05/2021 - 13:39:29 Sistema O fornecedor L. A. QUEIROZ EIRELI foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.

11/05/2021 - 13:39:29 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 12.2.4 no tocante a certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado da
sede da licitante. E ao item 12.4.2 do edital.

11/05/2021 - 13:39:29 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante R B BRASIL com valor de R$ 225.306,80.

11/05/2021 - 13:42:39 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:42 do dia 11/05/2021.

11/05/2021 - 13:43:01 Pregoeiro Solicito o envio da proposta adequada ao ultimo lance.

11/05/2021 - 14:06:54 Sistema A Diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

11/05/2021 - 15:20:32 Sistema O fornecedor E DE M GUIMARAES ARMARINHO - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.

11/05/2021 - 16:00:41 Sistema O fornecedor R B BRASIL foi inabilitado no processo.

11/05/2021 - 16:00:41 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 12.4.1 do edital no tocante a Certidão negativa de falência e recuperação
judicial do âmbito federal.

11/05/2021 - 16:00:41 Sistema O fornecedor R B BRASIL foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.

11/05/2021 - 16:00:41 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 12.4.1 do edital no tocante a Certidão negativa de falência e recuperação
judicial do âmbito federal.

11/05/2021 - 16:00:41 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante E DE M GUIMARAES ARMARINHO com valor de R$ 239.315,60.

11/05/2021 - 16:00:55 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 11/05/2021.

11/05/2021 - 16:01:08 Pregoeiro Solicito o envio da proposta adequada ao ultimo lance.

11/05/2021 - 16:11:49 Sistema O fornecedor R B BRASIL - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.

11/05/2021 - 16:57:43 Sistema A Diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

11/05/2021 - 17:14:48 Sistema O fornecedor R B BRASIL - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.

11/05/2021 - 18:01:33 Pregoeiro A sessão será pausada, retornamos amanhã dia 12/05 as 9:00 horas.

12/05/2021 - 09:03:04 Pregoeiro Bom dia, retornamos a sessão.

12/05/2021 - 09:04:37 Sistema O fornecedor E DE M GUIMARAES ARMARINHO foi inabilitado no processo.

12/05/2021 - 09:04:37 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 12.4.3 Certidão Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta)
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão.

12/05/2021 - 09:04:37 Sistema O fornecedor E DE M GUIMARAES ARMARINHO foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro.

12/05/2021 - 09:04:37 Sistema Motivo: Não atendeu ao item 12.4.3 Certidão Negativa de Protestos, todas datadas dos últimos 30 (trinta)
dias ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria certidão.

12/05/2021 - 09:04:37 Sistema O lote 0001 tem como novo arrematante E G CELESTINO com valor de R$ 257.724,00.
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12/05/2021 - 09:04:50 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:04 do dia 12/05/2021.

12/05/2021 - 09:05:01 Pregoeiro Solicito o envio da proposta adequada ao ultimo lance.

12/05/2021 - 09:35:56 Sistema O fornecedor R B BRASIL - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.

12/05/2021 - 09:49:26 Sistema O fornecedor E DE M GUIMARAES ARMARINHO - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.

12/05/2021 - 10:00:07 Sistema A Diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

12/05/2021 - 11:06:03 Sistema Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor E G CELESTINO.

12/05/2021 - 11:06:21 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 12/05/2021 às 11:36.

12/05/2021 - 11:11:15 Sistema O fornecedor G W RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS- EIRELI-EPP - EPP/SS declarou intenção de
recurso para o lote 0001.

12/05/2021 - 11:15:03 Sistema O fornecedor E DE M GUIMARAES ARMARINHO - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.

12/05/2021 - 11:17:57 Sistema O fornecedor R B BRASIL - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.

12/05/2021 - 14:35:23 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.

12/05/2021 - 14:35:23 Sistema Intenção: A E. de M. Guimaraes Armarinho-Me

12/05/2021 - 14:35:23 Sistema Justificativa: Indefiro tendo em vista não haver razão.

12/05/2021 - 14:35:39 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.

12/05/2021 - 14:35:39 Sistema Intenção: A Empresa não atende ao pedido do edital no item 12.2.4, pois não apresentou a certidão
trabalhista da sede do licitante, como pede o edital

12/05/2021 - 14:35:39 Sistema Justificativa: A licitante foi inabilitada.

12/05/2021 - 14:36:00 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.

12/05/2021 - 14:36:00 Sistema Intenção: Boa tarde sr. pregoeiro! Registramos intenção de Recurso para o Lote 001, uma vez que o
ganhador deste lote deixou de apresentar nos documentos de habilitação incorrendo no Item (12.4.16 A não
apresentação de qualquer documento exigido para a habilitação, implicará na inabilitação do licitante.), deste
edital. Os documentos são que faltam são: 12.2.4 (...) certidão de ações trabalhistas de jurisdição do Estado
da sede da licitante. 12.3.2.1 "A", Será considerado compatível com a quantidade o(s) atestado(s) que
apresentar(em), no mínimo, 15% (quinze por cento) das quantidades estimadas na Licitação para o TOTAL
DE ITEM(NS) vencidos de cada empresa. - O atestado apresentado computa um total de 104.151 (cento e
quatro mil e cento e cinquenta e um) impressos. Valor este que não corresponde a 15% do serviço solicitado
pela prefeitura. 12.4.2 Certidão indicativa dos cartórios de protestos e letras, distribuidores de títulos,
falências... (CONTINUA)

12/05/2021 - 14:36:00 Sistema (CONT. 1) e concordatas existentes na sede do licitante, dentro do prazo de validade expresso na própria
certidão; Nestes termos solicitamos a inabilitação do Fornecedor vencedor do lote 01, L.A Queiroz Eirelli.

12/05/2021 - 14:36:00 Sistema Justificativa: A licitante foi inabilitada.

12/05/2021 - 14:36:18 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.

12/05/2021 - 14:36:18 Sistema Intenção: A E de M GUIMARAES ARMARINHO, entende que a proposta de preço está muito abaixo do
preço de mercado executado para os serviços aqui propostos e fere o presente pregão e suas clausulas com
preços inexequíveis.

12/05/2021 - 14:36:18 Sistema Justificativa: A licitante foi inabilitada.

12/05/2021 - 14:37:43 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.

12/05/2021 - 14:37:43 Sistema Intenção: Solicitamos que o Sr. Pregoeiro que reexamine a documentação enviada pela empresa R. B.
Brasil, uma vez que as certidões que o sr. alega não terem sido enviadas, estão na página 41 e 42
respectivamente do arquivo de Habilitação 01.

12/05/2021 - 14:37:43 Sistema Justificativa: As certidões apresentadas nas paginas 41 e 42 não são as respectivas certidões solicitadas no
instrumento convocatório.

12/05/2021 - 14:38:04 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.

12/05/2021 - 14:38:04 Sistema Intenção: Sr. Pregoeiro, solicitamos a inabilitação do fornecedor E DE M GUIMARAES ARMARINHO - ME
pelos seguintes motivos. O Último balanço apresentado se refere ao ano Base 2019, não ao último exercício
social (2020). 12.4.4 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. 12.3.1 Comprovação de aptidão
para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta
licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de Atestado(s) fornecido(s) por pessoas
jurídicas de direito público ou privado. 12.3.2 Serão considerados os atestados que comprovem o
fornecimento dos serviços de... (CONTINUA)

12/05/2021 - 14:38:04 Sistema (CONT. 1) objetos similares, de outras marcas e/ou modelos similares, desde que comprovem a aptidão da
licitante para o fornecimento do(s) serviços(s) 12.3.2.1 "A" O atestado de capacidade técnica apresentado
pela empresa neste certame não se enquadra no objeto desta licitação (serviço de reprografia), não tem o
percentual comparativo e nem demonstra aptidão para o serviço solicita. Por fim a falta destes documentos
incorre no item 12.4.16 A não apresentação de qualquer documento exigido para a habilitação, implicará na
inabilitação do licitante.

12/05/2021 - 14:38:04 Sistema Justificativa: A licitante foi inabilitada.

12/05/2021 - 14:50:01 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.

12/05/2021 - 14:50:01 Sistema Intenção: SR. pregoeiro solicito diligencia para apresentação de certidão atualizada, por termos digitalizado
documento "Certidão Negativa de Protesto", com a data de 27 de março de 2021, e a atualizada é de 03 de
maio de 2021. agradeço por ser atendida

12/05/2021 - 14:50:01 Sistema Justificativa: Indefiro tendo em vista não haver fundamentação legal.

12/05/2021 - 14:53:55 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.

12/05/2021 - 14:53:55 Sistema Intenção: Bom dia Sr. Pregoeiro, Peço que verifique a questão do balanço patrimonial da empresa E G
CELESTINO que está apresentado no ano de 2019.

12/05/2021 - 14:53:55 Sistema Justificativa: Indefiro com base na medida provisória nº931 de março de 2020 que alterou o art. 1.078 do
código civil.

12/05/2021 - 14:59:11 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.

12/05/2021 - 14:59:11 Sistema Intenção: bom dia Sr. Pregoeiro, Peço que verifique a questão do balanço patrimonial da empresa E G
CELESTINO que está apresentado no ano de 2019. Close
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12/05/2021 - 14:59:11 Sistema Justificativa: Indefiro com base na medida provisória nº931 de março de 2020 que alterou o art. 1.078 do
código civil.

12/05/2021 - 15:16:43 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.

12/05/2021 - 15:16:43 Sistema Intenção: Sr. Pregoeiro nossa intenção de recurso é baseada no princípio da legalidade, da isonomia e da
lisura do processo. Segundo o critério ora adotado por vossa senhoria no que tange a inabilitação por falta de
documentos solicitamos a inabilitação do fornecedor E G CELESTINO pelos seguintes motivos. 12.1.1 No
caso de empresário individual: INSCRIÇÃO NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 12.1.8 Os documentos acima deverão estar acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva; OCORRE QUE O DOCUMENTO APRESENTADO SE
REFERE A ALTERAÇÃO NO REGISTRO E NÃO A INSCRIÇÃO. 12.4.4 BALANÇO PATRIMONIAL E
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL, já exigíveis e apresentados na forma
da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de...
(CONTINUA)

12/05/2021 - 15:16:43 Sistema (CONT. 1) 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. O ÚLTIMO BALANÇO APRESENTADO SE
REFERE AO ANO BASE 2019, NÃO AO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL (2020). 12.3.2.1 "A" O atestado de
capacidade técnica apresentado pela empresa neste certame não APRESENTA QUANTIDADE, não
havendo o percentual comparativo para a estimativa do quantitativo do contrato. Por fim a falta destes
documentos incorre no item 12.4.16 A não apresentação de qualquer documento exigido para a habilitação,
implicará na inabilitação do licitante.

12/05/2021 - 15:16:43 Sistema Justificativa: LEI Nº 14.030, DE 28 DE JULHO DE 2020. Art. 1º A sociedade anônima cujo exercício social
tenha sido encerrado entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020 poderá, excepcionalmente,
realizar a assembleia geral ordinária a que se refere o art. 132 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ,
no prazo de 7 (sete) meses, contado do término do seu exercício social.

12/05/2021 - 15:16:52 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.

12/05/2021 - 15:16:52 Sistema Intenção: Sr. Pregoeiro, segundo o critério ora adotado solicitamos a inabilitação do fornecedor E G
CELESTINO pelos seguintes motivos. 12.1.1 No caso de empresário individual: INSCRIÇÃO NO REGISTRO
PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; OCORRE QUE O
DOCUMENTO APRESENTADO SE REFERE A ALTERAÇÃO NO REGISTRO E NÃO A INSCRIÇÃO. 12.4.4
BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL, já
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta. O ÚLTIMO BALANÇO
APRESENTADO SE REFERE AO ANO BASE 2019, NÃO AO ÚLTIMO EXERCÍCIO SOCIAL (2020).
12.3.2.1 "A" O atestado de capacidade técnica apresentado pela empresa neste certame não APRESENTA
QUANTIDADE, não havendo o... (CONTINUA)

12/05/2021 - 15:16:52 Sistema (CONT. 1) percentual comparativo para a estimativa do quantitativo do contrato. Por fim a falta destes
documentos incorre no item 12.4.16 A não apresentação de qualquer documento exigido para a habilitação,
implicará na inabilitação do licitante.

12/05/2021 - 15:16:52 Sistema Justificativa: LEI Nº 14.030, DE 28 DE JULHO DE 2020. Art. 1º A sociedade anônima cujo exercício social
tenha sido encerrado entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020 poderá, excepcionalmente,
realizar a assembleia geral ordinária a que se refere o art. 132 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ,
no prazo de 7 (sete) meses, contado do término do seu exercício social.

12/05/2021 - 15:17:16 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

12/05/2021 - 15:17:26 Sistema O Lote 0001 foi adjudicado por WELYTON RODRIGUES CUNHA.

Esta ata foi gerada em 25/05/2021 às 11:47.

WELYTON RODRIGUES CUNHA

Pregoeiro(a)

CLEITON PAIVA DOS SANTOS

Apoio
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