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ATA FINAL
Câmara Municipal de Curralinho

CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO
Pregão Eletrônico - 002/2022-PE-CMC.

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

18/02/2022 17:27 18/02/2022 18:00 02/03/2022 09:00 07/03/2022 08:59 07/03/2022 09:00

Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta

23/02/2022 - 09:10 ESCARECIMENTO 25/02/2022 - 16:17

Bom dia, Vem através deste solicitar os devidos esclarecimento no sentido ao que se refere o subitem do edital nº 12.3.4.10. 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. Pois o mesmo não pode ser
expedido em nossa sede pelo fato de que em nosso município não contamos com cartórios de protestos de títulos, tal documento só pode se expedido através do site
https://consultas.tjpa.jus.br/certidao/pages/consultaCertidaoExtrajudicialProtesto, Porem nosso município assim como curralinho não constam entre os municípios que possuem
cartórios de protestos, por isso não aparecem no referido site.

Em análise ao seu pedido de esclarecimento, realizamos consulta em sites eletrônicos utilizando o CNPJ da empresa, onde, constatamos que de fato o município de Oeiras do
Pará não possui Cartórios de Protesto de títulos e nem Comarcas. Dessa forma, decidimos que a licitante deverá apresentar um documento, no qual relate o porquê da não
apresentação da certidão exigida no subitem 12.3.4.10, bem como àqueles documentos comprobatórios apresentados no pedido de esclarecimento apresentados através de
consulta em sites específicos ou outros. Caso a licitante se consagre vencedora no certame, o Pregoeiro a julgará pelo principio da razoabilidade e isonomia material no que
tange ao subitem aqui questionado.

22/02/2022 - 16:26 ESCLARECIMENTOS 25/02/2022 - 15:17

Boa tarde, no item 31 do termo de referência pede "40 pçs TINTA ORIGINAL P/ EPSON L220 (PRETA E COLORIDA) Especificação: tinta epson T664 colorida e preta
embalagem contendo 70ml cada", pede 40 unidades, pergunta: e 40 Kits ? ou 40 unidades do total sendo solicitado posteriormente no empenho a cor ?
Porque na descrição consta colorida e preta, e são 4 cores.

Boa tarde!
Prezado (a),

Em análise ao seu pedido de esclarecimento, fomos informados pelo setor de informática que a quantidade correta seria 40 kit`s. Contudo, o valor médio cotado é de unidade.
Sendo assim, iremos considerar o valor da unidade ofertada na proposta de preços.

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

0001 ALMOFADA DE CARIMBO, APLICAÇÃO
CARIMBO AUTOMÁTICO, MATERIAL
ALMOFADA ESPONJA ABSORVENTE, COR
PRETA, TIPO ENTINTADA, COMPRIMENTO 38
MM, LARGURA 14 MM, FORMATO
RETANGULAR.

17,67 20 - UN Homologado

0002 CAIXA ARQUIVO, POLIETILENO ALTA
DENSIDADE, VARIADA, DOBRÁVEL, ADITIVADA
CONTRA AÇÃO DE RAIOS SOLARES,
ARMAZENAMENTO DE PROCESSOS, 600X400
X313MM.

16,77 250 - UND Fracassado

0003 CANETA ESFEROGRÁFICA COM TINTA NA
COR AZUL; FABRICADO EM PLÁSTICO
RESISTENTE INCOLOR E TRANSPARENTE,
PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO COM
ESCRITA FINA; CARGA E TAMPA
CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE.
CAIXA COM 50 UNIDADES

38,62 60 - CX Homologado

0004 CANETA ESFEROGRÁFICA COM TINTA NA
COR PRETA; FABRICADO EM PLÁSTICO
RESISTENTE INCOLOR E TRANSPARENTE,
PONTA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO COM
ESCRITA FINA; CARGA E TAMPA
CONECTADAS AO CORPO POR ENCAIXE.
CAIXA COM 50 UNIDADES.

38,58 60 - UN Homologado

0005 CANETA MARCA-TEXTO, PLÁSTICO
RECICLADO, FACETADA, AMARELA, NÃO
RECARREGÁVEL, TRAÇO 1 A 4 MM /
FLUORESCENTE.

31,60 60 - CX Homologado

0006 COLA, BRANCA, PAPEL, INSTANTÂNEA,
LÍQUIDO TUBO COM 90 GRAMAS.

6,28 60 - UND Homologado

0007 CORRETIVO LÍQUIDO, MATERIAL BASE
D`ÁGUA SECAGEM RÁPIDA, APRESENTAÇÃO
FRASCO, VOLUME 18 ML.

5,97 60 - UND Homologado
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0008 ENVELOPE, MATERIAL PAPEL SULFITE,
GRAMATURA 75G/M2, TIPO CARTA,
COMPRIMENTO 162MM, COR BRANCA,
LARGURA114MM.

3,91 2.000 - UND Homologado

0009 ENVELOPE DE PAPEL TIPO SACO, TAMANHO
OFICIO FORMATO 240X340. COR BRANCO.

3,78 2.000 - UN Fracassado

0010 ENVELOPE PARDO TAMANHO MEIO OFÍCIO. 3,82 2.000 - UND Fracassado

0011 ESTILETE, TIPO LARGO, ESPESSURA 22MM. 6,77 40 - UND Homologado

0012 EXTRATOR GRAMPO, MATERIAL AÇO
GALVANIZADO, TIPO ESPÁTULA,
COMPRIMENTO150MM, LARGURA 15MM.

5,08 30 - UND Homologado

0013 FITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO,
TIPO GOMADA, LARGURA 48 MM,
COMPRIMENTO 50M, COR MARROM.

13,00 70 - UN Homologado

0014 GRAMPEADOR, METAL, PROFISSIONAL, 100
FL, 23/6, 23/8, 23/10, E 23/13, AJUSTE DE
PROFUNDIDADE/BASE EMBORRACHADA.

131,72 30 - UN Homologado

0015 GRAMPEADOR, METAL, MESA, 25 FL, 26/6,
BASE DE BORRACHA.

32,85 30 - UN Homologado

0016 GRAMPO GRAMPEADOR, MATERIAL METAL,
TRATAMENTO SUPERFICIAL GALVANIZADO,
TAMANHO 26/6.

11,23 30 - CX Homologado

0017 GRAMPO P/GRAMPEADOR 23/10, CAIXA COM
1.000 UNIDADES

16,35 10 - CX Homologado

0018 PAPEL A4, CELULOSE VEGETAL,
IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA, 75
G/M2, BRANCA.

48,40 75 - CX Homologado

0019 PAPEL ALMAÇO, MATERIAL CELULOSE
VEGETAL, GRAMATURA 75G/M2,
COMPRIMENTO 310MM, TIPO COM PAUTA E
MARGEM.

56,33 100 - RM Homologado

0020 PASTA ARQUIVO, MATERIAL CARTÃO
PRENSADO, TIPO AZ, LOMBADA LARGA,
TAMANHO OFÍCIO.

20,62 100 - UND Homologado

0021 PASTA ARQUIVO, MATERIAL PAPELÃO
PRENSADO, TIPO SIMPLES COM ABAS,
LARGURA 230 MM, ALTURA 360 MM, LOMBADA
ESTREITA MM, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM ELÁSTICO.

7,00 200 - UND Homologado

0022 PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO
CORRUGADO FLEXÍVEL, TIPO COM ABAS,
LARGURA 245 MM, ALTURA 335 MM, LOMBADA
20 MM, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COM ELÁSTICO.

7,62 200 - UND Homologado

0023 PASTA ARQUIVO, MATERIAL PLÁSTICO
CORRUGADO FLEXÍVEL, LARGURA IGUAL OU
SUPERIOR A 235 MM, ALTURA IGUAL
OUSUPERIOR 335 MM, LOMBADA DE 40MM,
COR VERDE, COM ELÁSTICO.

12,57 100 - UND Fracassado

0024 PERFURADOR PAPEL, MATERIAL METAL, TIPO
GRANDE, TRATAMENTO SUPERFICIAL
PINTADO, CAPACIDADE PERFURAÇÃO
100FLS, FUNCIONAMENTO MANUAL.

188,07 15 - UND Homologado

0025 PERFURADOR PARA PAPEL PARA REALIZAR
DOIS FUROS SIMULTÂNEOS, EM AÇO, COM
CAPACIDADE PARA PERFURAR 20 FOLHAS DE
75 G/M², COM 2 VAZADORES E DEPÓSITO
PLÁSTICO PARA RESÍDUOS DE PAPEL, NA
COR PRETA.

25,92 15 - UN Homologado

0026 PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA,
MODELO AAA.

12,32 60 - PAR Homologado

0027 PILHA, TAMANHO PEQUENA, TIPO ALCALINA,
MODELO AA.

19,65 60 - PAR Homologado

0028 RÉGUA PLÁSTICA DE 30CM COMUM,
PLÁSTICO CRISTAL, 30 CM, MILIMETRADA,
RÍGIDO, TRANSPARENTE.

2,88 30 - UN Homologado

0029 RÉGUA PLÁSTICA DE 60CM COMUM,
PLÁSTICO CRISTAL, 60 CM, MILIMETRADA,
RÍGIDO, TRANSPARENTE.

3,78 30 - UND Homologado

0030 TINTA PARA CARIMBO, COR AZUL,
COMPONENTES BASE ÓLEO, APLICAÇÃO
ALMOFADA, CAPACIDADE FRASCO 40ML.

15,97 30 - UND Homologado

0031 TINTA ORIGINAL P/ EPSON L220 (PRETA E
COLORIDA) ESPECIFICAÇÃO: TINTA EPSON
T664 COLORIDA E PRETA EMBALAGEM
CONTENDO 70ML CADA.

66,63 40 - UND Fracassado

0032 TONER IMPRESSORA (BROTHER) DCP-L565DN
ESPECIFICAÇÃO: TONNER TN-3472BR
COMPATIVEL PARA IMPRESSORA BROTHER
DCP-L5652DN COM RENDIMENTO ATE 2.600
IMPRESSÕES.

134,40 40 - UND Homologado

0033 LIVRO DE ATA 100 FOLHAS 16,05 40 - UND Fracassado
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0034 LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS 18,38 40 - UN Fracassado

0035 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 09MM PARA
50 FOLHAS PCT C/ 100 UNIDADES .

31,32 50 - PC Fracassado

0036 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 40MM PARA
500 FOLHAS PCT C/ 100 UNIDADES.

31,32 50 - PC Fracassado

0037 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 40MM PARA
300 FOLHAS PCT C/ 100 UNIDADES.

31,32 50 - PAC Fracassado

0038 ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO
TRANSPARENTE C/ 100 UNIDADES 0,12MM.

31,32 50 - PAC Fracassado

0039 ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA
HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE
SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA
DE 2 A 2,50%, CLASSE CORROSIVO CLASSE 8,
NÚMERO RISCO 85, RISCO SAÚDE 3,
CORROSIVIDADE 1, PESO MOLECULAR
CLORO 74,50, DENSIDADE DE 1,20 A 1 G/L,
COR AMARELA ESVERDEADA BASTANTE
FRACA, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE
DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS.

4,49 270 - UND Homologado

0040 DESODORIZADOR, ESSÊNCIA FLORAL,
APRESENTAÇÃO AEROSOL, APLICAÇÃO
AROMATIZADOR AMBIENTAL.

13,45 250 - UND Homologado

0041 COLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL
PLÁSTICO, COR BRANCA.

10,80 250 - CNT Homologado

0042 COPO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO
COMERCIAL, TIPO USO LÍQUIDOS,
CAPACIDADE. 200 ML.

10,48 250 - CNT Homologado

0043 DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE
QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, PRINCÍPIO ATIVO
CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +
TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM
TORNO DE 15%, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO
AQUOSA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM
AROMA.

7,49 250 - UN Homologado

0044 DESODORIZADOR SANITÁRIO, COMPOSIÇÃO
PARADICLORO BENZENO-99%, ESSÊNCIA
EUCALIPTO, ASPECTO FÍSICO TABLETE
SÓLIDO.

4,70 200 - UND Homologado

0045 DETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS
ANIÔNICOS, ASSOCIADOS A AGENTES SEQUE
S, APLICAÇÃO LAVAGEM CUBAS, UTENSÍLIOS,
LOUÇAS, TALHERES, PANE-, AROMA NEUTRO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÍQUIDO
VISCOSO, COR MEL, PH (100%): 6,7 À 7.

4,75 200 - UN Homologado

0046 ESCOVÃO, NOME ESCOVÃO-ESCOVA PARA
LIMPEZA - LIMPEZA GERAL, OVAL, BASE DE
PLÁSTICO, COM CERDAS NYLON, SEM ALÇA,
SEM CABO.

10,61 30 - UN Fracassado

0047 ESPANADOR PARA TETO CERDAS NYLON
COM CABO DE MADEIRA DE 3 METROS.

18,68 30 - UND Fracassado

0048 ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA
SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR,
ABRASIVIDADE ALTA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS
DOMÉSTICOS, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS DUPLA FACE.

1,91 200 - UND Homologado

0049 GUARDANAPO DE PANO, TIPO TECIDO 100%
ALGODÃO, COMPRIMENTO 45 CM, LARGURA
65 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
FELPUDO.

4,98 70 - PAC Fracassado

0050 ESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO. 3,04 80 - PAC Homologado

0051 GUARDANAPO DE PAPEL, BRANCO,
DIMENSÕES 22 X 23 CM, PACOTE COM 50
UNIDADES.

5,09 200 - PAC Homologado

0052 LIXEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE
10L, TIPO COM TAMPA, DIÂMETRO 25 CM,
ALTURA 24 CM.

48,30 30 - UND Homologado

0053 PALITO DE DENTE, MATERIAL MADEIRA,
FORMATO ROLIÇO, COMPRIMENTO 6 CM.

4,19 30 - CX Homologado

0054 PANO LIMPEZA, MATERIAL: ALGODÃO CRU,
COMPRIMENTO 85, LARGURA 60,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: USO CHÃO,
TIPO SACO.

5,75 200 - UND Homologado

0055 PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE
VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10
CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS
DUPLA, COR BRANCA.

52,68 100 - FD Homologado

0056 TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL/
CELULOSE VIRGEM, TIPO FOLHA 1 DOBRA,
COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20,70 CM,
COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
INTERFOLHADA, MACIA, ABSORVENTE
ISENTO DE IMPUREZA, APLICAÇÃO EM
TOALETES.

24,30 200 - UN Fracassado
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0057 PRATO, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO
GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
DESCARTÁVEL.

60,90 200 - CNT Fracassado

0058 SABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS +
ÁCIDO GRAXO, TIPO COM ALVEJANTE,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM
PERFUME.

5,79 100 - UND Homologado

0059 SABÃO PÓ, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL,
ADITIVOS ALVEJANTE.

44,65 70 - CX Homologado

0060 SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100L,
COR PRETA, LARGURA 90 CM, ALTURA 90 CM,
MATERIAL POLIETILENO BAIXA DENSIDADE.

41,35 150 - CNT Fracassado

0061 SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30L, COR
PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA,
LARGURA. 59 CM, ALTURA 62 CM.

22,95 150 - CNT Fracassado

0062 SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 50 L, COR
PRETA.

22,95 150 - CNT Fracassado

0063 VASSOURA, MATERIAL CERDAS PIAÇAVA,
MATERIAL CABO MADEIRA PLASTIFICADA,
MATERIAL CEPA MADEIRA, COMPRIMENTO
CEPA 30 CM, COMPRIMENTO CERDAS MÍNIMO
9 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM
CABO COLADO.

9,61 70 - UN Fracassado

0064 ÁLCOOL LÍQUIDO 70% 13,29 250 - UND Homologado

0065 ÁLCOOL GEL 70% 12,65 250 - UND Homologado

0066 GARRAFA COM BORRIFADOR PARA ÁLCOOL
LÍQUIDO.

10,50 36 - UN Fracassado

0067 DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL. 44,80 30 - UN Homologado

0068 CESTO PARA LIXO 60 LT V60 LITROS, TELADO,
COM TAMPA DE PLÁSTICO , RESISTENTE

62,71 30 - UN Homologado

0069 FÓSFORO COM MADEIRA 100%
REFLORESTADA – PACOTE COM 100CX

7,40 10 - CX Homologado

0070 PAPEL TOALHA , PARA COZINHA MACIO ,
ABSORVENTE PICOTADO EMBALAGEM COM
02 UNIDADES

7,09 50 - PC Homologado

0071 "RODO PLÁSTICO BASE PLÁSTICA COM DUAS
BORRACHAS, DE ESPESSURA NÃO MENOR A
3MM. CORRETAMENTE ESTICADAS E FIXAS À
BASE DO RODO, COM O MESMO
COMPRIMENTO DESTA, DEVENDO REMOVER
A ÁGUA SOBRE A SUPERFÍCIE LISA E PLANA.
CABO REFORÇADO, EM MADEIRA
RESISTENTE, PLATIFICADO"

8,49 30 - UND Fracassado

0072 ÁGUA MINERAL GARRAFA 1,5 LITRO E MEIO
EMBALAGEM PLÁSTICA COM 06 UNID 1,5 L

26,67 150 - FD Homologado

0073 ÁGUA MINERAL 2 LITROS EMBALAGEM
PLÁSTICA COM 06 UND. DE 2L

27,63 150 - FD Homologado

0074 AÇÚCAR, TIPO TRITURADO, COMPOSIÇÃO
ORIGEM VEGETAL, SACAROSE DE CANA-DE-
AÇÚCAR, APLICAÇÃO ADOÇANTE - AÇÚCAR,
TIPO TRITURADO, COMPOSIÇÃO ORIGEM
VEGETAL, SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR,
APLICAÇÃO ADOÇANTE.

13,14 180 - KG Homologado

0075 ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO,
INGREDIENTES ASPARTAME, TIPO DIETÉTICO
- ADOÇANTE ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO,
INGREDIENTES ASPARTAME, TIPO
DIETÉTICO.

16,84 30 - UND Homologado

0076 AVEIA, APRESENTAÇÃO FLOCOS FINOS,
PRAZO VALIDADE 1 ANO (FECHADO),
APLICAÇÃO MINGAU - AVEIA, APRESENTAÇÃO
FLOCOS FINOS, PRAZO VALIDADE 1 ANO
(FECHADO), APLICAÇÃO MINGAU.

11,44 100 - UND Homologado

0077 BISCOITO, SABOR ÁGUA E SAL, TIPO
BOLACHA - BISCOITO, SABOR ÁGUA E SAL,
TIPO BOLACHA.

22,77 250 - KG Homologado
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0078 BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, A BASE DE
FARINHA DE TRIGO, ENRIQUECIDO COM
FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL
INTER ESTERIFICADA, MALTE, AÇÚCAR, LEITE
EM PÓ, SAL, FERMENTO BIOLÓGICO E
FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE
SÓDIO E FOSFATO MONOCÁLCIO, ÍNTEGROS
E CROCANTES, NÃO QUEBRADIÇOS, COM
BISCOITO TIPO CREAM CRACKER, A BASE DE
FARINHA DE TRIGO, ENRIQUECIDO COM
FERRO E ÁCIDO FÓLICO, GORDURA VEGETAL
INTER ESTERIFICADA, MALTE, AÇÚCAR, LEITE
EM PÓ, SAL, FERMENTO BIOLÓGICO E
FERMENTOS QUÍMICOS: BICARBONATO DE
SÓDIO E FOSFATO MONOCÁLCIO, ÍNTEGROS
E CROCANTES, NÃO QUEBRADIÇOS, COM
COCÇÃO ADEQUADA PARA O CONSUMO.
ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS À SUA
COMPOSIÇÃO, QUE POSSAM COMPROMETER
A SUA QUALIDADE. NA EMBALAGEM DEVE
CONTER O NOME DO PRODUTO E
FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E
VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. PESO LÍQUIDO
DEVEM SER 400(QUATROCENTOS) GRAMAS.
O PRODUTO DEVE SER EMBALADO EM SACO
PLÁSTICO DE MATERIAL ATÓXICO,
RESISTENTE E HERMETICAMENTE FECHADO.
O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR A
VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, A
PARTIR DA DATA DE ENTREGA, E MANTENDO
NESTE PERÍODO, AS CARACTERÍSTICAS
PRÓPRIAS DO PRODUTO, CASO CONTRÁRIO
SERÁ REJEITADO.

22,77 250 - KG Homologado

0079 CAFÉ, TIPO NÃO APLICÁVEL, APRESENTAÇÃO
PÓ, TIPO EMBALAGEM A VÁCUO - CAFÉ,
APRESENTAÇÃO PÓ, TIPO EMBALAGEM A
VÁCUO.

31,11 70 - KG Homologado

0080 LEITE EM PÓ INTEGRAL, COM TEOR DE
MATÉRIA GORDA, MÍNIMO DE 26%;
ENVASADO EM RECIPIENTES HERMÉTICO, EM
SACO ALUMINIZADO, PESANDO 200 GRAMAS,
ENRIQUECIDO COM FERRO E VITAMINAS A, C
E D, VALIDADE MÍNIMA 10 MESES A CONTAR
DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES
DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A
PORTARIA MA-369, DE 04/09/97. A
EMBALAGEM DEVERÁ CONTER
EXTERNAMENTE OS DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA,
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE
LOTE, DATA DA VALIDADE, QUANTIDADE DO
PRODUTO. PRODUTO DE 1 ª QUALIDADE.

15,80 280 - UND Homologado

0081 SUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR
ABACAXI, TIPO NATURAL.

12,70 200 - UND Homologado

0082 MARGARINA, MARGARINA NOME –
MARGARINA C/SAL EMB. DE 500G, EMBALADO
EM POTES PLÁSTICOS, FECHADOS.

15,33 180 - UND Homologado

0083 ACHOCOLATADO, PÓ, CHOCOLATE,
FORMULADO COM GLÚTEN, AÇÚCAR, CACAU,
MALTODEXTRINA, VITAMINAS E
EMULSIFICANTE.

13,54 80 - UN Homologado

0084 REFRIGERANTE 2 LITROS PET -
(REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS, 1ª
LINHA, ENVAZADOS EM GARRAFAS TIPO PET
DE 2L, COM 06 UNID. COM DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA
DE VALIDADE NÃO INFERIOR À 03 MESES).

39,99 100 - FD Homologado

0085 QUEIJO MOZARELA/MUÇARELA FATIADO
EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA,
RESISTENTE, E ENTREGUE DE MODO A
GARANTIR SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
E SANIDADE.

42,05 50 - KG Homologado

0086 "ÁGUA MINERAL 20L + GALÃO (COMPLETO).
EMBALAGEM PLÁSTICA GALÃO DE 20L"

39,55 70 - GAL Homologado

0087 ÁGUA MINERAL 200ML EMBALAGEM PLÁSTICA
COM 24 UNIDADES DE 200ML

28,35 150 - FD Homologado

0088 BISCOITO RECHEADO SAVORES SORTIDOS,
EMBALAGEM PLÁSTICA DE 200 G
ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO DE
ATÉ 8 KG.

10,75 150 - PC Homologado

0089 BISCOITO DOCE TIPO MAISENA EMBALAGEM
PLÁSTICA DE 400 G. ACONDICIONADO EM
CAIXA DE PAPELÃO DE ATÉ 4 KG

13,44 150 - PAC Homologado

0090 BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE
EMBALAGEM PLÁSTICA DE 400 G
ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO DE
ATÉ 4 KG

13,38 150 - PAC Homologado

0091 SUCO DE CAJU GARRAFA VIDRO COM 500 ML 9,84 180 - GF Homologado

Documentos Anexados ao Processo
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Data Documento

18/02/2022 16ª- Edital Pregão Eletrônico - Material de Consumo.pdf

18/02/2022 17ª- Publicação Edital - D.O.U - 18.02.2022.pdf

18/02/2022 17ª- Publicação Edital - IOEPA - 18.02.2022.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

07/03/2022 - 11:35 Negociação aberta para o processo
002/2022-PE-CMC.

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 13,31,81 do processo 002/2022-PE-
CMC..

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/03/2022 - 11:35 Negociação aberta para o processo
002/2022-PE-CMC.

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 18,71 do processo 002/2022-PE-
CMC..

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/03/2022 - 11:35 Negociação aberta para o processo
002/2022-PE-CMC.

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 73,86,87 do processo 002/2022-PE-
CMC..

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/03/2022 - 11:35 Negociação aberta para o processo
002/2022-PE-CMC.

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,88,89,90,91
do processo 002/2022-PE-CMC..

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/03/2022 - 11:35 Negociação aberta para o processo
002/2022-PE-CMC.

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,9,14,21,57 do processo 002/2022-
PE-CMC..

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/03/2022 - 11:37 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 07/03/2022 às 13:38.

07/03/2022 - 14:13 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências nos itens
1,3,4,5,6,7,8,10,11,12,15,16,17,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,72,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,88,89,90,91
do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/03/2022 - 14:13 Documentos solicitados para o
processo 002/2022-PE-CMC.

Foram solicitadas diligências nos itens 2,9,14,21,57 do processo 002/2022-PE-CMC..

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/03/2022 - 14:13 Documentos solicitados para o
processo 002/2022-PE-CMC.

Foram solicitadas diligências nos itens 13,31,81 do processo 002/2022-PE-CMC..

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/03/2022 - 14:13 Documentos solicitados para o
processo 002/2022-PE-CMC.

Foram solicitadas diligências nos itens 18,71 do processo 002/2022-PE-CMC..

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/03/2022 - 14:13 Documentos solicitados para o
processo 002/2022-PE-CMC.

Foram solicitadas diligências nos itens 73,86,87 do processo 002/2022-PE-CMC..

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/03/2022 - 16:14 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,2,6,7,8,9,10,11,13,15,16,19,21,23,26,27,28,29,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,48,50,51,60,61,62,63,65,66,70,71,76,78,80,81,82,83,89,90
do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/03/2022 - 16:14 Negociação aberta para o
processo002/2022-PE-CMC.

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
3,4,5,12,14,17,18,20,22,24,25,30,52,53,54,55,58,59,64,67,68,69,72,73,74,75,77,79,84,85,86,87,88,91
do processo 002/2022-PE-CMC..

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/03/2022 - 16:14 Negociação aberta para o
processo002/2022-PE-CMC.

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 32 do processo 002/2022-PE-CMC..

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/03/2022 - 16:14 Negociação aberta para o
processo002/2022-PE-CMC.

Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 46,47,49,57 do processo 002/2022-
PE-CMC..

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/03/2022 - 16:14 Negociação aberta para o
processo002/2022-PE-CMC.

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 56 do processo 002/2022-PE-CMC..

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/03/2022 - 16:15 Documentos solicitados para o
processo 002/2022-PE-CMC.

Foram solicitadas diligências no item 32 do processo 002/2022-PE-CMC..

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/03/2022 - 16:15 Documentos solicitados para o
processo 002/2022-PE-CMC.

Foram solicitadas diligências nos itens 46,47,49,57 do processo 002/2022-PE-CMC..

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/03/2022 - 16:15 Documentos solicitados para o
processo 002/2022-PE-CMC.

Foram solicitadas diligências no item 56 do processo 002/2022-PE-CMC..

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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11/03/2022 - 16:15 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências nos itens
1,2,6,7,8,9,10,11,13,15,16,19,21,23,26,27,28,29,31,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,48,50,51,60,61,62,63,65,66,70,71,76,78,80,81,82,83,89,90
do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/03/2022 - 16:15 Documentos solicitados para o
processo 002/2022-PE-CMC.

Foram solicitadas diligências nos itens
3,4,5,12,14,17,18,20,22,24,25,30,52,53,54,55,58,59,64,67,68,69,72,73,74,75,77,79,84,85,86,87,88,91
do processo 002/2022-PE-CMC..

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/03/2022 - 11:20 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens
1,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,39,40,41,42,43,44,45,48,50,51,52,53,54,55,58,59,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91
do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/03/2022 - 11:20 Negociação aberta para o
processo002/2022-PE-CMC.

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 31 do processo 002/2022-PE-CMC..

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/03/2022 - 11:23 Documentos solicitados para o
processo

Foram solicitadas diligências nos itens
1,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,29,30,39,40,41,42,43,44,45,48,50,51,52,53,54,55,58,59,64,65,67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91
do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/03/2022 - 11:23 Documentos solicitados para o
processo 002/2022-PE-CMC.

Foram solicitadas diligências no item 31 do processo 002/2022-PE-CMC..

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/03/2022 - 11:23 Documentos solicitados para o
processo 002/2022-PE-CMC.

Foram solicitadas diligências no item 32 do processo 002/2022-PE-CMC..

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/03/2022 - 13:44 Documentos solicitados para o
processo 002/2022-PE-CMC.

Foram solicitadas diligências no item 0031 do processo 002/2022-PE-CMC..

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

14/03/2022 - 14:10 Documentos solicitados para o
processo 002/2022-PE-CMC.

Foram solicitadas diligências no item 0031 do processo 002/2022-PE-CMC..

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 Almofada de carimbo,
aplicação carimbo
automático, material
almofada esponja
absorvente, cor preta, tipo
entintada, comprimento
38 mm, largura 14 mm,
formato retangular.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid jocar/Jocar 13,50 20 270,00

0002 Caixa arquivo, polietileno
alta densidade, variada,
dobrável, aditivada contra
ação de raios solares,
armazenamento de
processos, 600x400
x313mm.

0,00 250 0,00

0003 Caneta esferográfica com
tinta na cor azul;
fabricado em plástico
resistente incolor e
transparente, ponta com
esfera de tungstênio com
escrita fina; carga e
tampa conectadas ao
corpo por encaixe. Caixa
com 50 unidades

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Caixa compacto/Compacto
economica

35,00 60 2.100,00

0004 Caneta esferográfica com
tinta na cor preta;
fabricado em plástico
resistente incolor e
transparente, ponta com
esfera de tungstênio com
escrita fina; carga e
tampa conectadas ao
corpo por encaixe. Caixa
com 50 unidades.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Caixa compacto/Compacto
economica

35,00 60 2.100,00

0005 Caneta marca-texto,
plástico reciclado,
facetada, amarela, não
recarregável, traço 1 a 4
mm / fluorescente.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Caixa laik/laik 24,00 60 1.440,00

0006 Cola, branca, papel,
instantânea, líquido tubo
com 90 gramas.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid bombinha/bombinha 3,00 60 180,00

0007 Corretivo líquido, material
base d`água secagem
rápida, apresentação
frasco, volume 18 ml.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid compacto/compacto 4,20 60 252,00
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0008 Envelope, material papel
sulfite, gramatura 75g/m2,
tipo carta, comprimento
162mm, cor branca,
largura114mm.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid foroni/foroni 2,00 2.000 4.000,00

0009 Envelope de papel tipo
saco, tamanho Oficio
Formato 240x340. Cor
branco.

0,00 2.000 0,00

0010 Envelope pardo tamanho
meio ofício.

0,00 2.000 0,00

0011 Estilete, tipo largo,
espessura 22mm.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid plaint/plaint 3,65 40 146,00

0012 Extrator grampo, material
aço galvanizado, tipo
espátula,
comprimento150mm,
largura 15mm.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid bezze/bezze 4,60 30 138,00

0013 Fita adesiva, material
polipropileno, tipo
gomada, largura 48 mm,
comprimento 50m, cor
marrom.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid cristal/cristal 11,00 70 770,00

0014 Grampeador, metal,
profissional, 100 fl, 23/6,
23/8, 23/10, e 23/13,
ajuste de
profundidade/base
emborrachada.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid jocar/jocar 123,00 30 3.690,00

0015 Grampeador, metal,
mesa, 25 fl, 26/6, base de
borracha.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid jocar/jocar 24,05 30 721,50

0016 Grampo grampeador,
material metal, tratamento
superficial galvanizado,
tamanho 26/6.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Caixa jocar/jocar 10,50 30 315,00

0017 Grampo p/grampeador
23/10, caixa com 1.000
unidades

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Caixa jocar/jocar 13,50 10 135,00

0018 Papel a4, celulose
vegetal, impressora laser
e jato de tinta, 75 g/m2,
branca.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Caixa report/report 48,20 75 3.615,00

0019 Papel almaço, material
celulose vegetal,
gramatura 75g/m2,
comprimento 310mm, tipo
com pauta e margem.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Resma cristal/cristal 48,05 100 4.805,00

0020 Pasta arquivo, material
cartão prensado, tipo az,
lombada larga, tamanho
ofício.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid bazz/bazz 6,75 100 675,00

0021 Pasta arquivo, material
papelão prensado, tipo
simples com abas, largura
230 mm, altura 360 mm,
lombada estreita mm,
características adicionais
com elástico.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid bazz/bazz 7,00 200 1.400,00

0022 Pasta arquivo, material
plástico corrugado
flexível, tipo com abas,
largura 245 mm, altura
335 mm, lombada 20 mm,
cor amarela,
características adicionais
com elástico.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid bazz/bazz 6,35 200 1.270,00

0023 Pasta arquivo, material
plástico corrugado
flexível, largura igual ou
superior a 235 mm, altura
igual ousuperior 335 mm,
lombada de 40mm, cor
verde, com elástico.

0,00 100 0,00

0024 Perfurador papel, material
metal, tipo grande,
tratamento superficial
pintado, capacidade
perfuração 100fls,
funcionamento manual.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid jocar/Jocar 178,20 15 2.673,00

0025 Perfurador para papel
para realizar dois furos
simultâneos, em aço, com
capacidade para perfurar
20 folhas de 75 g/m², com
2 vazadores e depósito
plástico para resíduos de
papel, na cor preta.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid jocar/Jocar 20,05 15 300,75
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0026 Pilha, tamanho pequena,
tipo alcalina, modelo AAA.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Pares panassonica/panassonica 9,00 60 540,00

0027 Pilha, tamanho pequena,
tipo alcalina, modelo AA.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Pares panassonica/panassonica 12,50 60 750,00

0028 Régua plástica de 30cm
comum, plástico cristal,
30 cm, milimetrada,
rígido, transparente.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid jocar/Jocar 2,20 30 66,00

0029 Régua plástica de 60cm
comum, plástico cristal,
60 cm, milimetrada,
rígido, transparente.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid jocar/Jocar 3,50 30 105,00

0030 Tinta para carimbo, cor
azul, componentes base
óleo, aplicação almofada,
capacidade frasco 40ml.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid jocar/Jocar 5,85 30 175,50

0031 TINTA ORIGINAL P/
EPSON L220 (PRETA E
COLORIDA)
Especificação: tinta epson
T664 colorida e preta
embalagem contendo
70ml cada.

0,00 40 0,00

0032 TONER IMPRESSORA
(BROTHER) DCP-
L565DN Especificação:
tonner TN-3472BR
compativel para
impressora brother DCP-
L5652DN com rendimento
ate 2.600 impressões.

V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

TN3472 DSI / CHINAMATE 37,00 40 1.480,00

0033 LIVRO DE ATA 100
FOLHAS

0,00 40 0,00

0034 LIVRO DE PROTOCOLO
100 FOLHAS

0,00 40 0,00

0035 ESPIRAL PARA
ENCADERNAÇÃO 09MM
PARA 50 FOLHAS PCT
C/ 100 UNIDADES .

0,00 50 0,00

0036 ESPIRAL PARA
ENCADERNAÇÃO 40MM
PARA 500 FOLHAS PCT
C/ 100 UNIDADES.

0,00 50 0,00

0037 ESPIRAL PARA
ENCADERNAÇÃO 40MM
PARA 300 FOLHAS PCT
C/ 100 UNIDADES.

0,00 50 0,00

0038 ESPIRAL PARA
ENCADERNAÇÃO
TRANSPARENTE C/ 100
UNIDADES 0,12MM.

0,00 50 0,00

0039 Água sanitária,
composição química
hipoclorito de sódio,
hidróxido de sódio,
cloreto, teor cloro ativo
varia de 2 a 2,50%,
classe corrosivo classe 8,
número risco 85, risco
saúde 3, corrosividade 1,
peso molecular cloro
74,50, densidade de 1,20
a 1 g/l, cor amarela
esverdeada bastante
fraca, aplicação lavagem
e alvejante de roupas,
banheiras, pias.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid bramix/bramix 3,50 270 945,00

0040 Desodorizador, essência
floral, apresentação
aerosol, aplicação
aromatizador ambiental.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid bramix/bramix 11,05 250 2.762,50

0041 Colher descartável,
material plástico, cor
branca.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Cento miniplast/miniplast 10,00 250 2.500,00

0042 Copo, material plástico,
aplicação comercial, tipo
uso líquidos, capacidade.
200 ml.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Cento poliplast/poliplast 9,05 250 2.262,50
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0043 Desinfetante, composição
à base de quaternário de
amônio, princípio ativo
cloreto alquil dimetil benzil
amônio + tensioativo s,
teor ativo teor ativo em
torno de 15%, forma física
solução aquosa,
característica adicional
com aroma.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid bramix/bramix 6,05 250 1.512,50

0044 Desodorizador sanitário,
composição paradicloro
benzeno-99%, essência
eucalipto, aspecto físico
tablete sólido.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid bramix/bramix 3,75 200 750,00

0045 Detergente, composição
tensoativos aniônicos,
associados a agentes
seque s, aplicação
lavagem cubas,
utensílios, louças,
talheres, pane-, aroma
neutro, características
adicionais líquido viscoso,
cor mel, Ph (100%): 6,7 à
7.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid bramix/bramix 3,55 200 710,00

0046 Escovão, nome escovão-
escova para limpeza -
limpeza geral, oval, base
de plástico, com cerdas
nylon, sem alça, sem
cabo.

0,00 30 0,00

0047 Espanador para teto
cerdas nylon com cabo de
madeira de 3 metros.

0,00 30 0,00

0048 Esponja limpeza, material
fibra sintética, formato
retangular, abrasividade
alta, aplicação utensílios
domésticos,
características adicionais
dupla face.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid bramix/bramix 1,60 200 320,00

0049 Guardanapo de pano, tipo
tecido 100% algodão,
comprimento 45 cm,
largura 65 cm,
características adicionais
felpudo.

0,00 70 0,00

0050 Esponja limpeza, material
lã aço.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Pct bramix/bramix 3,04 80 243,20

0051 Guardanapo de papel,
branco, dimensões 22 x
23 cm, pacote com 50
unidades.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Pct scala/scala 4,83 200 966,00

0052 Lixeira, material plástico,
capacidade 10l, tipo com
tampa, diâmetro 25 cm,
altura 24 cm.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid plastibel/plastibel 45,10 30 1.353,00

0053 Palito de dente, material
madeira, formato roliço,
comprimento 6 cm.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Caixa theoto/theoto 1,55 30 46,50

0054 Pano limpeza, material:
algodão cru, comprimento
85, largura 60,
características adicionais:
uso chão, tipo saco.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid limpamais/limpamais 3,50 200 700,00

0055 Papel higiênico, material
celulose virgem,
comprimento 30 m,
largura 10 cm, tipo
picotado, quantidade
folhas dupla, cor branca.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Fardo maná/mana 50,00 100 5.000,00

0056 Toalha de papel, material
papel/ celulose virgem,
tipo folha 1 dobra,
comprimento 22 cm,
largura 20,70 cm, cor
branca, características
adicionais interfolhada,
macia, absorvente isento
de impureza, aplicação
em toaletes.

0,00 200 0,00

0057 Prato, material plástico,
tamanho grande,
características adicionais
descartável.

0,00 200 0,00
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0058 Sabão barra, composição
básica sais + ácido graxo,
tipo com alvejante,
características adicionais
sem perfume.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid gama lopes/gama lopes 5,20 100 520,00

0059 Sabão pó, aplicação
limpeza geral, aditivos
alvejante.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Caixa gama lopes/gama lopes 43,00 70 3.010,00

0060 Saco plástico lixo,
capacidade 100l, cor
preta, largura 90 cm,
altura 90 cm, material
polietileno baixa
densidade.

0,00 150 0,00

0061 Saco plástico lixo,
capacidade 30l, cor preta,
apresentação peça única,
largura. 59 cm, altura 62
cm.

0,00 150 0,00

0062 Saco plástico lixo,
capacidade 50 l, cor
preta.

0,00 150 0,00

0063 Vassoura, material cerdas
piaçava, material cabo
madeira plastificada,
material cepa madeira,
comprimento cepa 30 cm,
comprimento cerdas
mínimo 9 cm,
características adicionais
com cabo colado.

0,00 70 0,00

0064 Álcool líquido 70% MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid proeza/proeza 10,50 250 2.625,00

0065 Álcool gel 70% MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid proeza/proeza 11,50 250 2.875,00

0066 Garrafa com borrifador
para álcool líquido.

0,00 36 0,00

0067 Dispenser para álcool gel. MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid coza/coza 40,00 30 1.200,00

0068 Cesto para lixo 60 LT V60
litros, telado, com tampa
de plástico , resistente

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid decoplast/decoplast 59,30 30 1.779,00

0069 Fósforo com madeira
100% reflorestada –
pacote com 100cx

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Caixa guarany/guarany 6,82 10 68,20

0070 Papel Toalha , para
cozinha macio ,
absorvente picotado
embalagem com 02
unidades

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Pacote scala/scala 6,00 50 300,00

0071 "RODO PLÁSTICO BASE
PLÁSTICA COM DUAS
BORRACHAS, DE
ESPESSURA NÃO
MENOR A 3mm.
CORRETAMENTE
ESTICADAS E FIXAS À
BASE DO RODO, COM O
MESMO COMPRIMENTO
DESTA, DEVENDO
REMOVER A ÁGUA
SOBRE A SUPERFÍCIE
LISA E PLANA. CABO
REFORÇADO, EM
MADEIRA RESISTENTE,
PLATIFICADO"

0,00 30 0,00

0072 Água mineral garrafa 1,5
Litro e Meio embalagem
plástica com 06 Unid 1,5
L

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Fardo polar/polar 15,00 150 2.250,00

0073 ÁGUA MINERAL 2
LITROS EMBALAGEM
PLÁSTICA COM 06 UND.
DE 2L

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Fardo polar/polar 17,20 150 2.580,00

0074 Açúcar, tipo triturado,
composição origem
vegetal, sacarose de
cana-de-açúcar,
aplicação adoçante -
açúcar, tipo triturado,
composição origem
vegetal, sacarose de
cana-de-açúcar,
aplicação adoçante.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Kg dona neuza/dona neuza 5,30 180 954,00
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0075 Adoçante, aspecto físico
líquido, ingredientes
aspartame, tipo dietético -
adoçante aspecto físico
líquido, ingredientes
aspartame, tipo dietético.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid magno/magno 12,50 30 375,00

0076 Aveia, apresentação
flocos finos, prazo
validade 1 ano (fechado),
aplicação mingau - aveia,
apresentação flocos finos,
prazo validade 1 ano
(fechado), aplicação
mingau.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid nestle/nestle 10,80 100 1.080,00

0077 Biscoito, sabor água e
sal, tipo bolacha -
biscoito, sabor água e sal,
tipo bolacha.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Kg hileia/hileia 15,00 250 3.750,00

0078 Biscoito tipo cream
cracker, a base de farinha
de trigo, enriquecido com
ferro e ácido fólico,
gordura vegetal Inter
esterificada, malte,
açúcar, leite em pó, sal,
fermento biológico e
fermentos químicos:
bicarbonato de sódio e
fosfato monocálcio,
íntegros e crocantes, não
quebradiços, com Biscoito
tipo cream cracker, a
base de farinha de trigo,
enriquecido com ferro e
ácido fólico, gordura
vegetal Inter esterificada,
malte, açúcar, leite em
pó, sal, fermento biológico
e fermentos químicos:
bicarbonato de sódio e
fosfato monocálcio,
íntegros e crocantes, não
quebradiços, com cocção
adequada para o
consumo. Isento de
substâncias estranhas à
sua composição, que
possam comprometer a
sua qualidade. Na
embalagem deve conter o
nome do produto e
fabricante, data de
fabricação e validade,
número do lote. Peso
líquido devem ser
400(quatrocentos)
gramas. O produto deve
ser embalado em saco
plástico de material
atóxico, resistente e
hermeticamente fechado.
O produto deverá
apresentar a validade
mínima de 06 (seis)
meses, a partir da data de
entrega, e mantendo
neste período, as
características próprias
do produto, caso contrário
será rejeitado.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Kg hileia/hileia 17,00 250 4.250,00

0079 Café, tipo não aplicável,
apresentação pó, tipo
embalagem a vácuo -
café, apresentação pó,
tipo embalagem a vácuo.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Kg kimimo/kimimo 31,05 70 2.173,50

0080 Leite em pó integral, com
teor de matéria gorda,
mínimo de 26%;
envasado em recipientes
hermético, em saco
aluminizado, pesando 200
gramas, enriquecido com
ferro e vitaminas A, C e
D, validade mínima 10
meses a contar da data
da entrega; e suas
condições deverão estar
de acordo com a portaria
ma-369, de 04/09/97. A
embalagem deverá conter
externamente os dados
de identificação e
procedência, informações
nutricionais, número de
lote, data da validade,
quantidade do produto.
Produto de 1 ª qualidade.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid itambe/itambe 15,80 280 4.424,00
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0081 Suco, apresentação
líquido, sabor abacaxi,
tipo natural.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid palmeron/palmeron 12,05 200 2.410,00

0082 Margarina, margarina
nome – margarina c/sal
emb. de 500g, embalado
em potes plásticos,
fechados.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid primor/primor 14,60 180 2.628,00

0083 Achocolatado, pó,
chocolate, formulado com
glúten, açúcar, cacau,
maltodextrina, vitaminas e
emulsificante.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Unid três corações/três
corações

13,54 80 1.083,20

0084 Refrigerante 2 litros Pet -
(Refrigerante sabores
diversos, 1ª linha,
envazados em garrafas
tipo PET de 2l, com 06
Unid. com dados de
identificação, data de
fabricação, data de
validade não inferior à 03
meses).

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Fardo tuchaua/tuchaua 38,00 100 3.800,00

0085 QUEIJO
MOZARELA/MUÇARELA
FATIADO EMBALAGEM
PLÁSTICA ATÓXICA,
RESISTENTE, E
ENTREGUE DE MODO A
GARANTIR SUAS
CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS E SANIDADE.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

kg piracanjuba/piracanjuba 39,50 50 1.975,00

0086 "ÁGUA MINERAL 20L +
GALÃO (COMPLETO).
EMBALAGEM PLÁSTICA
GALÃO DE 20L"

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Galão nossa água/nossa água 35,00 70 2.450,00

0087 ÁGUA MINERAL 200ML
EMBALAGEM PLÁSTICA
COM 24 UNIDADES de
200ML

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Fardo nossa água/nossa água 26,50 150 3.975,00

0088 BISCOITO RECHEADO
SAVORES SORTIDOS,
EMBALAGEM PLÁSTICA
DE 200 G
ACONDICIONADO EM
CAIXA DE PAPELÃO DE
ATÉ 8 KG.

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Pacote trigolino/trigolino 10,00 150 1.500,00

0089 BISCOITO DOCE TIPO
MAISENA EMBALAGEM
PLÁSTICA DE 400 G.
ACONDICIONADO EM
CAIXA DE PAPELÃO DE
ATÉ 4 KG

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Pacote hileia/hileia 13,44 150 2.016,00

0090 BISCOITO TIPO
ROSQUINHA DE LEITE
EMBALAGEM PLÁSTICA
DE 400 G
ACONDICIONADO EM
CAIXA DE PAPELÃO DE
ATÉ 4 KG

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Pacote hileia/hileia 12,00 150 1.800,00

0091 SUCO DE CAJU
GARRAFA VIDRO COM
500 ML

MARAJO COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Garrafa palmeron/palmeron 9,84 180 1.771,20

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

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

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

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

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - Almofada de carimbo, aplicação carimbo automático, material almofada esponja absorvente, cor
preta, tipo entintada, comprimento 38 mm, largura 14 mm, formato retangular.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
12:11:06

Almofada de
carimbo

RADEX 20 17,65 353,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

03/03/2022 -
17:23:20

RADEX RADEX 20 17,67 353,40 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Unid jocar/Jocar 20 17,67 353,40 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:48

Unid CARBRINK 20 17,67 353,40 Sim

0002 - Caixa arquivo, polietileno alta densidade, variada, dobrável, aditivada contra ação de raios solares, armazenamento de
processos, 600x400 x313mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
12:12:28

Caixa arquivo FRAMA 250 16,75 4.187,50 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

03/03/2022 -
17:35:43

FRAMA FRAMA 250 16,77 4.192,50 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:13:48

DELLO DELLO 250 16,77 4.192,50 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid polibras 250 16,77 4.192,50 Sim

0003 - Caneta esferográfica com tinta na cor azul; fabricado em plástico resistente incolor e transparente, ponta com esfera de
tungstênio com escrita fina; carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe. Caixa com 50 unidades
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
12:13:53

Caneta
esferográfica

COMPACTOR 60 40,00 2.400,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

03/03/2022 -
17:37:35

COMPACTOR COMPACTOR 60 38,62 2.317,20 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Caixa compacto/Compacto
economica

60 38,62 2.317,20 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:14:23

JOCAR JOCAR 60 38,62 2.317,20 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Caixa BIC 60 38,62 2.317,20 Sim

0004 - Caneta esferográfica com tinta na cor preta; fabricado em plástico resistente incolor e transparente, ponta com esfera de
tungstênio com escrita fina; carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe. Caixa com 50 unidades.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
12:15:11

Caneta
esferográfica

COMPACTOR 60 40,00 2.400,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

03/03/2022 -
17:39:53

COMPACTOR COMPACTOR 60 38,62 2.317,20 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Caixa compacto/Compacto
economica

60 38,58 2.314,80 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:14:55

JOCAR JOCAR 60 38,58 2.314,80 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Caixa BIC 60 38,58 2.314,80 Sim

0005 - Caneta marca-texto, plástico reciclado, facetada, amarela, não recarregável, traço 1 a 4 mm / fluorescente.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
12:16:05

Caneta marca-
texto

JOCAR OFFICE 60 31,65 1.899,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

03/03/2022 -
17:41:00

COMPACTOR COMPACTOR 60 38,58 2.314,80 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Caixa laik/laik 60 31,60 1.896,00 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:15:24

JOCAR JOCAR 60 31,60 1.896,00 Sim
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E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Caixa BIC 60 31,60 1.896,00 Sim

0006 - Cola, branca, papel, instantânea, líquido tubo com 90 gramas.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
12:20:46

Cola, branca NEW MAGIC 60 4,00 240,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

03/03/2022 -
17:47:11

FRAMA FRAMA 60 6,28 376,80 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Unid bombinha/bombinha 60 6,28 376,80 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:16:10

LEOARTE LEOARTE 60 6,28 376,80 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid BIC 60 6,28 376,80 Sim

0007 - Corretivo líquido, material base d`água secagem rápida, apresentação frasco, volume 18 ml.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
12:21:22

Corretivo líquido NEW MAGIC 60 5,95 357,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

03/03/2022 -
17:45:57

FRAMA FRAMA 60 5,97 358,20 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Unid compacto/compacto 60 5,97 358,20 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:16:59

ECOLE ECOLE 60 5,97 358,20 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid BIC 60 5,97 358,20 Sim

0008 - Envelope, material papel sulfite, gramatura 75g/m2, tipo carta, comprimento 162mm, cor branca, largura114mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
12:23:12

Envelope RMTEC 2.000 3,90 7.800,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

03/03/2022 -
17:48:20

FRAMA FRAMA 2.000 3,91 7.820,00 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Unid foroni/foroni 2.000 3,91 7.820,00 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:17:44

SUZANO SUZANO 2.000 3,91 7.820,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid CHAMEX 2.000 3,91 7.820,00 Sim

0009 - Envelope de papel tipo saco, tamanho Oficio Formato 240x340. Cor branco.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
12:26:50

Envelope de papel RMTEC 2.000 3,75 7.500,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

03/03/2022 -
17:49:20

FRAMA FRAMA 2.000 3,78 7.560,00 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:18:16

SUZANO SUZANO 2.000 3,78 7.560,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid CHAMEX 2.000 3,78 7.560,00 Sim

0010 - Envelope pardo tamanho meio ofício.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
12:29:26

Envelope RMTEC 2.000 3,80 7.600,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

03/03/2022 -
17:50:13

FRAMA FRAMA 2.000 3,82 7.640,00 Sim
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A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:18:48

SUZANO SUZANO 2.000 3,82 7.640,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:03:03

Unid CHAMEX 2.000 3,82 7.640,00 Sim

0011 - Estilete, tipo largo, espessura 22mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
16:21:06

Estilete STANLEY 40 3,75 150,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

03/03/2022 -
17:55:34

LEONORA LEONORA 40 6,77 270,80 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Unid plaint/plaint 40 6,77 270,80 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:19:27

JOCAR JOCAR 40 6,77 270,80 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid STARFER 40 6,77 270,80 Sim

0012 - Extrator grampo, material aço galvanizado, tipo espátula, comprimento150mm, largura 15mm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
16:22:27

Extrator grampo JOCAR OFFICE 30 5,05 151,50 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

03/03/2022 -
17:58:54

FRAMA FRAMA 30 5,08 152,40 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Unid bezze/bezze 30 5,08 152,40 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:20:11

JOCAR JOCAR 30 5,08 152,40 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid POLIBRAS 30 5,08 152,40 Sim

0013 - Fita adesiva, material polipropileno, tipo gomada, largura 48 mm, comprimento 50m, cor marrom.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
16:23:25

Fita adesiva ADELBRAS 70 13,00 910,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

03/03/2022 -
18:05:07

DELTA DELTA 70 13,00 910,00 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Unid cristal/cristal 70 13,00 910,00 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:20:46

ADELBRAS ADELBRAS 70 13,00 910,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid POLIBRAS 70 13,00 910,00 Sim

0014 - Grampeador, metal, profissional, 100 fl, 23/6, 23/8, 23/10, e 23/13, ajuste de profundidade/base emborrachada.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
16:24:41

Grampeador BRW 30 131,70 3.951,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

03/03/2022 -
18:08:22

FRAMA FRAMA 30 131,72 3.951,60 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Unid jocar/jocar 30 131,72 3.951,60 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:21:38

JOCAR JOCAR 30 131,72 3.951,60 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid JOCAR 30 131,72 3.951,60 Sim

0015 - Grampeador, metal, mesa, 25 fl, 26/6, base de borracha.
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC
123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
16:26:11

Grampeador BRW 30 32,80 984,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

03/03/2022 -
18:10:37

FRAMA FRAMA 30 32,85 985,50 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Unid jocar/jocar 30 32,85 985,50 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:22:06

JOCAR JOCAR 30 32,85 985,50 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid JOCAR 30 32,85 985,50 Sim

0016 - Grampo grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
16:27:07

Grampo
grampeador

ACC 30 11,20 336,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

03/03/2022 -
18:19:03

VMP VMP 30 11,23 336,90 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Caixa jocar/jocar 30 11,23 336,90 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:22:38

JOCAR JOCAR 30 11,23 336,90 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Caixa JOCAR 30 11,23 336,90 Sim

0017 - Grampo p/grampeador 23/10, caixa com 1.000 unidades
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
16:28:01

Grampo
p/grampeador

ACC 10 16,30 163,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

03/03/2022 -
18:21:44

VMP VMP 10 16,35 163,50 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Caixa jocar/jocar 10 16,35 163,50 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:23:06

JOCAR JOCAR 10 16,35 163,50 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Caixa JOCAR 10 16,35 163,50 Sim

0018 - Papel a4, celulose vegetal, impressora laser e jato de tinta, 75 g/m2, branca.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
16:29:46

Papel a4 CHAMEX 75 320,00 24.000,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

03/03/2022 -
18:25:02

CHAMEX CHAMEX 75 48,40 3.630,00 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Caixa report/report 75 48,40 3.630,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Caixa CHAMEX 75 48,40 3.630,00 Sim

0019 - Papel almaço, material celulose vegetal, gramatura 75g/m2, comprimento 310mm, tipo com pauta e margem.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
16:32:47

Papel almaço VMP 100 56,30 5.630,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

03/03/2022 -
18:41:59

CREDEAL CREDEAL 100 56,33 5.633,00 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Resma cristal/cristal 100 56,33 5.633,00 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:24:24

CREDEAL CREDEAL 100 56,33 5.633,00 Sim
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E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Resma REPORT 100 56,33 5.633,00 Sim

0020 - Pasta arquivo, material cartão prensado, tipo az, lombada larga, tamanho ofício.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
16:34:35

Pasta arquivo FRAMA 100 6,99 699,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
15:35:13

FRAMA FRAMA 100 20,62 2.062,00 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Unid bazz/bazz 100 20,62 2.062,00 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:25:00

FRAMA FRAMA 100 20,62 2.062,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid POLIBRAS 100 20,62 2.062,00 Sim

0021 - Pasta arquivo, material papelão prensado, tipo simples com abas, largura 230 mm, altura 360 mm, lombada estreita mm,
características adicionais com elástico.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
16:39:07

Pasta arquivo FRAMA 200 5,05 1.010,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

03/03/2022 -
19:32:25

FRAMA FRAMA 200 7,00 1.400,00 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Unid bazz/bazz 200 7,00 1.400,00 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:25:45

FRAMA FRAMA 200 7,00 1.400,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid POLIBRAS 200 7,00 1.400,00 Sim

0022 - Pasta arquivo, material plástico corrugado flexível, tipo com abas, largura 245 mm, altura 335 mm, lombada 20 mm, cor
amarela, características adicionais com elástico.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
16:40:29

Pasta arquivo FRAMA 200 7,60 1.520,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
15:41:23

FRAMA FRAMA 200 12,57 2.514,00 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Unid bazz/bazz 200 7,62 1.524,00 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:26:24

POLIBRAS POLIBRAS 200 7,62 1.524,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid POLIBRAS 200 7,62 1.524,00 Sim

0023 - Pasta arquivo, material plástico corrugado flexível, largura igual ou superior a 235 mm, altura igual ousuperior 335 mm,
lombada de 40mm, cor verde, com elástico.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
17:29:24

Pasta arquivo FRAMA 100 12,55 1.255,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
15:44:29

FRAMA FRAMA 100 12,57 1.257,00 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:27:03

POLIBRAS POLIBRAS 100 12,57 1.257,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid POLIBRAS 100 12,57 1.257,00 Sim

0024 - Perfurador papel, material metal, tipo grande, tratamento superficial pintado, capacidade perfuração 100fls, funcionamento
manual.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006
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NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
17:32:48

Perfurador papel BRW 15 188,05 2.820,75 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

03/03/2022 -
19:33:55

FRAMA FRAMA 15 188,07 2.821,05 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Unid jocar/Jocar 15 188,07 2.821,05 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid BRW 15 188,07 2.821,05 Sim

0025 - Perfurador para papel para realizar dois furos simultâneos, em aço, com capacidade para perfurar 20 folhas de 75 g/m²,
com 2 vazadores e depósito plástico para resíduos de papel, na cor preta.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
17:34:09

Perfurador para
papel

BRW 15 25,90 388,50 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

03/03/2022 -
19:42:36

FRAMA FRAMA 15 25,92 388,80 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Unid jocar/Jocar 15 25,92 388,80 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid BRW 15 25,92 388,80 Sim

0026 - Pilha, tamanho pequena, tipo alcalina, modelo AAA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
17:35:27

Pilha RAYOVAC 60 8,00 480,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

03/03/2022 -
19:46:12

PANASONIC PANASONIC 60 12,32 739,20 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Pares panassonica/panassonica 60 12,32 739,20 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:29:11

TOSHIBA TOSHIBA 60 12,32 739,20 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Pares PANASONIC 60 12,32 739,20 Sim

0027 - Pilha, tamanho pequena, tipo alcalina, modelo AA.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
17:36:09

Pilha RAYOVAC 60 7,50 450,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

03/03/2022 -
19:47:05

PANASONIC PANASONIC 60 19,65 1.179,00 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Pares panassonica/panassonica 60 19,65 1.179,00 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:29:57

TOSHIBA TOSHIBA 60 19,65 1.179,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Pares PANASONIC 60 19,65 1.179,00 Sim

0028 - Régua plástica de 30cm comum, plástico cristal, 30 cm, milimetrada, rígido, transparente.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
17:37:40

Régua plástica WALEU 30 2,00 60,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

03/03/2022 -
19:56:28

LEONORA LEONORA 30 2,88 86,40 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Unid jocar/Jocar 30 2,88 86,40 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:31:10

WALEU WALEU 30 2,88 86,40 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid LEO E LEO 30 2,88 86,40 Sim
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0029 - Régua plástica de 60cm comum, plástico cristal, 60 cm, milimetrada, rígido, transparente.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
17:38:13

Régua plástica WALEU 30 2,50 75,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

03/03/2022 -
19:57:41

LEONORA LEONORA 30 3,78 113,40 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Unid jocar/Jocar 30 3,78 113,40 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid LEO E LEO 30 3,78 113,40 Sim

0030 - Tinta para carimbo, cor azul, componentes base óleo, aplicação almofada, capacidade frasco 40ml.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
17:39:02

Tinta para carimbo RADEX 30 15,95 478,50 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

03/03/2022 -
20:00:50

LEONORA LEONORA 30 15,97 479,10 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Unid jocar/Jocar 30 15,97 479,10 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:33:28

RADEX RADEX 30 15,97 479,10 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid PILOT 30 15,97 479,10 Sim

0031 - TINTA ORIGINAL P/ EPSON L220 (PRETA E COLORIDA) Especificação: tinta epson T664 colorida e preta embalagem
contendo 70ml cada.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MACRO COMERCIAL
EIRELI

42.838.296/0001-
64

22/02/2022 -
09:02:33

KIT T664 EPSON 40 350,00 14.000,00 Sim

LSF COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO EIRELI

29.500.349/0001-
74

02/03/2022 -
11:40:07

T664 MTSI Compatível 40 100,00 4.000,00 Sim

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
17:41:03

TINTA ORIGINAL
P/ EPSON

MASTERPRINT 40 66,60 2.664,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

04/03/2022 -
09:17:56

MASTERPRINT MASTERPRINT 40 66,63 2.665,20 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

06/03/2022 -
16:27:35

FAST PRINTER IMPORTADO 40 150,00 6.000,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid EPSON 40 66,63 2.665,20 Sim

0032 - TONER IMPRESSORA (BROTHER) DCP-L565DN Especificação: tonner TN-3472BR compativel para impressora brother
DCP-L5652DN com rendimento ate 2.600 impressões.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MACRO COMERCIAL
EIRELI

42.838.296/0001-
64

22/02/2022 -
09:02:32

TN-3472BR BROTHER 40 500,00 20.000,00 Sim

LSF COMERCIO E
SERVICOS DE
IMPRESSAO EIRELI

29.500.349/0001-
74

02/03/2022 -
11:40:07

TN3472 MTSI Compatível 40 200,00 8.000,00 Sim

V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

05.808.979/0001-
42

03/03/2022 -
14:59:47

TN3472 DSI / CHINAMATE 40 200,00 8.000,00 Sim

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
17:42:44

TONER
IMPRESSORA
(BROTHER)

CARTRIDGE 40 134,35 5.374,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
15:52:52

SMART COLOR SMART COLOR 40 134,40 5.376,00 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:34:25

BROTHER BROTHER 40 134,40 5.376,00 Sim

R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE
INFORMATICA

26.668.902/0001-
94

06/03/2022 -
16:27:38

FAST PRINTER IMPORTADO 40 150,00 6.000,00 Sim
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E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid BROTHER 40 134,40 5.376,00 Sim

0033 - LIVRO DE ATA 100 FOLHAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
17:43:44

LIVRO DE ATA SÃO DOMINGOS 40 16,00 640,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

04/03/2022 -
09:20:50

TILIB TILIB 40 16,05 642,00 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:34:58

SÃO DOMINGOS SÃO DOMINGOS 40 16,05 642,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid TILIBRA 40 16,05 642,00 Sim

0034 - LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
17:44:38

LIVRO DE
PROTOCOLO

SÃO DOMINGOS 40 18,35 734,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

04/03/2022 -
09:25:43

SIDGRAPH SIDGRAPH 40 18,38 735,20 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:35:33

SÃO DOMINGOS SÃO DOMINGOS 40 18,38 735,20 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid TILIBRA 40 18,38 735,20 Sim

0035 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 09MM PARA 50 FOLHAS PCT C/ 100 UNIDADES .
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
17:45:31

ESPIRAL PARA
ENCADERNAÇÃO

COM OFFICE 50 31,10 1.555,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

04/03/2022 -
09:32:08

TECKLINE TECKLINE 50 31,32 1.566,00 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:36:06

LASSANE LASSANE 50 31,32 1.566,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Pc TILIBRA 50 31,32 1.566,00 Sim

0036 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 40MM PARA 500 FOLHAS PCT C/ 100 UNIDADES.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
17:46:24

ESPIRAL PARA
ENCADERNAÇÃO

COM OFFICE 50 31,30 1.565,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

04/03/2022 -
10:46:23

TECKLINE TECKLINE 50 31,32 1.566,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

PC TILIBRA 50 31,32 1.566,00 Sim

0037 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 40MM PARA 300 FOLHAS PCT C/ 100 UNIDADES.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
17:47:21

ESPIRAL PARA
ENCADERNAÇÃO

COM OFFICE 50 31,30 1.565,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

04/03/2022 -
10:47:50

TECKLINE TECKLINE 50 31,32 1.566,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Pc TILIBRA 50 31,32 1.566,00 Sim

0038 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE C/ 100 UNIDADES 0,12MM.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
17:48:32

ESPIRAL PARA
ENCADERNAÇÃO

COM OFFICE 50 31,30 1.565,00 Sim
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C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

04/03/2022 -
10:49:36

TECKLINE TECKLINE 50 31,32 1.566,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Pc TILIBRA 50 31,32 1.566,00 Sim

0039 - Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%,
classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1 g/l,
cor amarela esverdeada bastante fraca, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
17:49:38

Água sanitária TUBARÃO 270 3,95 1.066,50 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Unid bramix/bramix 270 4,49 1.212,30 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

04/03/2022 -
10:50:43

DA CASA DA CASA 270 4,49 1.212,30 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:36:46

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 270 4,49 1.212,30 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid DACASA 270 4,49 1.212,30 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
07:55:27

limpe mais limpe mais 270 4,49 1.212,30 Sim

0040 - Desodorizador, essência floral, apresentação aerosol, aplicação aromatizador ambiental.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
17:54:20

Desodorizador BOM AR 250 13,40 3.350,00 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Unid bramix/bramix 250 13,45 3.362,50 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

04/03/2022 -
10:52:22

BOM AR BOM AR 250 13,45 3.362,50 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:37:19

SECAR SECAR 250 13,45 3.362,50 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid FLORAL 250 13,45 3.362,50 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
07:55:45

ultra fresh ultra fresh 250 13,45 3.362,50 Sim

0041 - Colher descartável, material plástico, cor branca.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
17:55:39

Colher descartável PRAFESTA 250 10,75 2.687,50 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Cento miniplast/miniplast 250 10,80 2.700,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

04/03/2022 -
10:57:41

CRISTAL CRISTAL 250 10,80 2.700,00 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:38:15

STRAW STRAW 250 10,80 2.700,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Cento MULTIPLAST 250 10,80 2.700,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
07:56:03

passamai passamai 250 10,80 2.700,00 Sim

0042 - Copo, material plástico, aplicação comercial, tipo uso líquidos, capacidade. 200 ml.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
17:56:40

Copo, material
plástico

COPOBRÁS 250 10,45 2.612,50 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Cento poliplast/poliplast 250 10,48 2.620,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

04/03/2022 -
10:57:24

CRISTAL CRISTAL 250 10,48 2.620,00 Sim
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A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:38:55

COPOBRAS COPOBRAS 250 10,48 2.620,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Cento MULTIPLAST 250 10,48 2.620,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
07:56:20

coposul coposul 250 10,48 2.620,00 Sim

0043 - Desinfetante, composição à base de quaternário de amônio, princípio ativo cloreto alquil dimetil benzil amônio +
tensioativo s, teor ativo teor ativo em torno de 15%, forma física solução aquosa, característica adicional com aroma.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
17:57:45

Desinfetante BRILUX 250 7,45 1.862,50 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Unid bramix/bramix 250 7,49 1.872,50 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

04/03/2022 -
10:59:57

ECONOMICO ECONOMICO 250 7,49 1.872,50 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid PINHO 250 7,49 1.872,50 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
07:56:34

ypê ypê 250 7,49 1.872,50 Sim

0044 - Desodorizador sanitário, composição paradicloro benzeno-99%, essência eucalipto, aspecto físico tablete sólido.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
17:59:05

Desodorizador
sanitário

DESODOR 200 4,78 956,00 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Unid bramix/bramix 200 4,70 940,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

04/03/2022 -
11:03:50

LIPEX LIPEX 200 4,70 940,00 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:40:07

SANY SANY 200 4,70 940,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid PINHO 200 4,70 940,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
07:56:47

pato pato 200 4,70 940,00 Sim

0045 - Detergente, composição tensoativos aniônicos, associados a agentes seque s, aplicação lavagem cubas, utensílios,
louças, talheres, pane-, aroma neutro, características adicionais líquido viscoso, cor mel, Ph (100%): 6,7 à 7.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
18:00:04

Detergente BRISA 200 4,70 940,00 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Unid bramix/bramix 200 4,75 950,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

04/03/2022 -
11:04:34

GUARANI GUARANI 200 4,75 950,00 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:40:42

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 200 4,75 950,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid PINHO 200 4,75 950,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
07:57:04

limpe mais limpe mais 200 4,75 950,00 Sim

0046 - Escovão, nome escovão-escova para limpeza - limpeza geral, oval, base de plástico, com cerdas nylon, sem alça, sem
cabo.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
18:01:05

Escovão VARRE BEM 30 10,60 318,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

04/03/2022 -
11:06:00

MULTILAR MULTILAR 30 10,61 318,30 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid SILVA 30 10,61 318,30 Sim
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Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
07:57:20

condor condor 30 10,61 318,30 Sim

0047 - Espanador para teto cerdas nylon com cabo de madeira de 3 metros.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
18:02:04

Espanador para
teto

BRASIL 30 18,65 559,50 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

04/03/2022 -
11:07:43

MULTILAR MULTILAR 30 18,68 560,40 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid MULTIPLAST 30 18,68 560,40 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
07:57:37

condor condor 30 18,68 560,40 Sim

0048 - Esponja limpeza, material fibra sintética, formato retangular, abrasividade alta, aplicação utensílios domésticos,
características adicionais dupla face.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
18:02:48

Esponja limpeza LUSTRO 200 1,90 380,00 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Unid bramix/bramix 200 3,04 608,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

04/03/2022 -
11:09:33

NAFTPLUS NAFTPLUS 200 1,91 382,00 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:41:21

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 200 1,91 382,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid MULTI 200 1,91 382,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
07:57:51

wish wish 200 1,91 382,00 Sim

0049 - Guardanapo de pano, tipo tecido 100% algodão, comprimento 45 cm, largura 65 cm, características adicionais felpudo.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
18:06:36

Guardanapo de
pano

SANTA TEREZA 70 45,00 3.150,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

04/03/2022 -
11:12:16

TECIDO TECIDO 70 4,98 348,60 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Pct SANTO 70 4,98 348,60 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
07:58:03

santepel santepel 70 4,98 348,60 Sim

0050 - Esponja limpeza, material lã aço.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
18:07:25

Esponja limpeza LUSTRO 80 3,00 240,00 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Pct bramix/bramix 80 3,04 243,20 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

04/03/2022 -
11:13:40

NAFTPLUS NAFTPLUS 80 3,04 243,20 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:41:59

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 80 3,04 243,20 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Pct MULTI 80 3,04 243,20 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
07:58:14

assolan assolan 80 3,04 243,20 Sim

0051 - Guardanapo de papel, branco, dimensões 22 x 23 cm, pacote com 50 unidades.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
18:08:44

Guardanapo de
papel

MILLI 200 5,05 1.010,00 Sim
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MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Pct scala/scala 200 5,09 1.018,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

04/03/2022 -
12:14:23

SCOLT SCOLT 200 5,09 1.018,00 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:42:42

SCALA SCALA 200 5,09 1.018,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Pc SANTO 200 5,09 1.018,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
07:58:29

scalla scalla 200 5,09 1.018,00 Sim

0052 - Lixeira, material plástico, capacidade 10l, tipo com tampa, diâmetro 25 cm, altura 24 cm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

03/03/2022 -
18:09:31

Lixeira PRIMAFER 30 48,25 1.447,50 Sim

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Unid plastibel/plastibel 30 48,30 1.449,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

04/03/2022 -
12:17:01

ARQPLAST ARQPLAST 30 48,30 1.449,00 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:43:22

ARQPLAST ARQPLAST 30 48,30 1.449,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid MULTIPLAST 30 48,30 1.449,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
07:58:41

arqplast arqplast 30 48,30 1.449,00 Sim

0053 - Palito de dente, material madeira, formato roliço, comprimento 6 cm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:48

Caixa theoto/theoto 30 4,19 125,70 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

04/03/2022 -
12:19:16

TAUGE TAUGE 30 4,19 125,70 Sim

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
12:19:36

Palito de dente GINA 30 4,15 124,50 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:43:56

GINA GINA 30 4,19 125,70 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Caixa SEND 30 4,19 125,70 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
07:58:54

gina gina 30 4,19 125,70 Sim

0054 - Pano limpeza, material: algodão cru, comprimento 85, largura 60, características adicionais: uso chão, tipo saco.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:49

Unid limpamais/limpamais 200 5,75 1.150,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

04/03/2022 -
12:34:01

ECOTEX ECOTEX 200 5,75 1.150,00 Sim

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
15:39:29

Pano limpeza SANTA TEREZA 200 5,70 1.140,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid SANTO 200 5,75 1.150,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
07:59:05

. . 200 5,75 1.150,00 Sim

0055 - Papel higiênico, material celulose virgem, comprimento 30 m, largura 10 cm, tipo picotado, quantidade folhas dupla, cor
branca.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:49

Fardo maná/mana 100 52,68 5.268,00 Sim
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C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

04/03/2022 -
12:35:46

NINO NINO 100 52,68 5.268,00 Sim

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
15:40:42

Papel higiênico MIMMO 100 95,00 9.500,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Fardo FLORAL 100 52,68 5.268,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
07:59:18

nino nino 100 52,68 5.268,00 Sim

Magazine Meneghel
Ltda.

01.942.594/0001-
12

07/03/2022 -
08:21:30

BENTO/GLAMOUR BENTO/GLAMOUR 100 180,00 18.000,00 Sim

0056 - Toalha de papel, material papel/ celulose virgem, tipo folha 1 dobra, comprimento 22 cm, largura 20,70 cm, cor branca,
características adicionais interfolhada, macia, absorvente isento de impureza, aplicação em toaletes.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

04/03/2022 -
12:37:25

SCALA SCALA 200 7,09 1.418,00 Sim

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
15:41:42

Toalha de papel SCALA 200 24,25 4.850,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid FLORAL 200 24,30 4.860,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
07:59:30

scalla scalla 200 24,30 4.860,00 Sim

Magazine Meneghel
Ltda.

01.942.594/0001-
12

07/03/2022 -
08:22:15

SULPEL SULPEL 200 25,00 5.000,00 Sim

0057 - Prato, material plástico, tamanho grande, características adicionais descartável.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

04/03/2022 -
12:39:54

TOTAL PAST TOTAL PAST 200 60,90 12.180,00 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:45:18

ULTRA ULTRA 200 60,90 12.180,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Cento MULTIPLAST 200 60,90 12.180,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
07:59:43

copobras copobras 200 60,90 12.180,00 Sim

0058 - Sabão barra, composição básica sais + ácido graxo, tipo com alvejante, características adicionais sem perfume.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:49

Unid gama lopes/gama
lopes

100 5,79 579,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

04/03/2022 -
12:41:27

TUXAUA TUXAUA 100 5,79 579,00 Sim

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
15:52:10

Sabão barra TUCHAUA 100 7,75 775,00 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:45:52

LIMPA MAIS LIMPA MAIS 100 5,79 579,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid RICO 100 5,79 579,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
07:59:55

ypE ypE 100 5,79 579,00 Sim

0059 - Sabão pó, aplicação limpeza geral, aditivos alvejante.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:49

Caixa gama lopes/gama
lopes

70 44,65 3.125,50 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

04/03/2022 -
12:42:31

ALA ALA 70 44,65 3.125,50 Sim

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
15:53:28

Sabão pó GUARANY 70 44,60 3.122,00 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:46:27

OMO OMO 70 44,65 3.125,50 Sim
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E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Caixa BRILHANTE 70 44,65 3.125,50 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
08:00:07

ala ala 70 44,65 3.125,50 Sim

0060 - Saco plástico lixo, capacidade 100l, cor preta, largura 90 cm, altura 90 cm, material polietileno baixa densidade.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

04/03/2022 -
12:43:25

PATO PATO 150 41,35 6.202,50 Sim

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
15:56:47

Saco plástico lixo LIMPA MAIS 150 15,00 2.250,00 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:47:06

KATALIXO KATALIXO 150 41,35 6.202,50 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Cento LIXO 150 41,35 6.202,50 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
08:00:19

polisac polisac 150 41,35 6.202,50 Sim

0061 - Saco plástico lixo, capacidade 30l, cor preta, apresentação peça única, largura. 59 cm, altura 62 cm.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
15:57:46

Saco plástico lixo LIMPA MAIS 150 15,00 2.250,00 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:47:57

KATALIXO KATALIXO 150 22,95 3.442,50 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
10:57:30

PATO PATO 150 22,95 3.442,50 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Cento LIXO 150 22,95 3.442,50 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
08:00:36

polisac polisac 150 22,95 3.442,50 Sim

0062 - Saco plástico lixo, capacidade 50 l, cor preta.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
16:04:04

Saco plástico lixo LIMPA MAIS 150 15,00 2.250,00 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:48:35

KATALIXO KATALIXO 150 22,95 3.442,50 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
10:58:13

PATO PATO 150 22,95 3.442,50 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Cento LIXO 150 22,95 3.442,50 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
08:00:48

polisac polisac 150 22,95 3.442,50 Sim

0063 - Vassoura, material cerdas piaçava, material cabo madeira plastificada, material cepa madeira, comprimento cepa 30 cm,
comprimento cerdas mínimo 9 cm, características adicionais com cabo colado.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
16:05:07

Vassoura VARRE BEM 70 9,60 672,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
11:00:18

CONDOR CONDOR 70 9,61 672,70 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid SILVA 70 9,61 672,70 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
08:01:02

condor condor 70 9,61 672,70 Sim

0064 - Álcool líquido 70%
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:49

Unid proeza/proeza 250 13,29 3.322,50 Sim



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/04/2022 às 12:12:28.
Código verificador: 23BCD7

Página 28 de 491

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
16:06:05

Álcool líquido 70% ITAJÁ 250 13,25 3.312,50 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:49:14

SOL SOL 250 13,29 3.322,50 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
11:04:38

SOL SOL 250 13,29 3.322,50 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid ASSEPTGEL 250 13,29 3.322,50 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
08:01:15

limpe maias limpe maias 250 13,29 3.322,50 Sim

0065 - Álcool gel 70%
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:49

Unid proeza/proeza 250 12,65 3.162,50 Sim

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
16:06:49

Álcool gel 70% VELOZ 250 12,60 3.150,00 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:49:45

SOL SOL 250 12,65 3.162,50 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
11:05:43

DEEP DEEP 250 12,65 3.162,50 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid ASSEPTGEL 250 12,65 3.162,50 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
08:01:28

limpe mais limpe mais 250 12,65 3.162,50 Sim

0066 - Garrafa com borrifador para álcool líquido.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
16:08:10

Garrafa com
borrifador

ALIBABA 36 10,40 374,40 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
11:07:50

NOBRE NOBRE 36 10,50 378,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid JAGUAR 36 10,50 378,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
08:01:39

limpe mais limpe mais 36 10,50 378,00 Sim

0067 - Dispenser para álcool gel.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:49

Unid coza/coza 30 44,80 1.344,00 Sim

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
16:13:55

Dispenser para
álcool

ALIBABA 30 44,75 1.342,50 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:53:42

OFFICE CLEAN OFFICE CLEAN 30 44,80 1.344,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
11:10:21

NORTE NORTE 30 44,80 1.344,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid JAGUAR 30 44,80 1.344,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
08:01:51

limpe mais limpe mais 30 44,80 1.344,00 Sim

0068 - Cesto para lixo 60 LT V60 litros, telado, com tampa de plástico , resistente
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:49

Unid decoplast/decoplast 30 62,71 1.881,30 Sim

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
16:15:27

Cesto para lixo PRIMAFER 30 62,70 1.881,00 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:54:18

ARQPLAST ARQPLAST 30 62,71 1.881,30 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
11:12:00

MERCONPLAS MERCONPLAS 30 62,71 1.881,30 Sim
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E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid JAGUAR 30 62,71 1.881,30 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
08:02:02

arqplast arqplast 30 62,71 1.881,30 Sim

0069 - Fósforo com madeira 100% reflorestada – pacote com 100cx
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:49

Caixa guarany/guarany 10 7,40 74,00 Sim

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
16:16:40

Fósforo GUARANY 10 7,35 73,50 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
11:13:08

GUARANI GUARANI 10 7,40 74,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Caixa ARGOS 10 7,40 74,00 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
08:02:16

guarani guarani 10 7,40 74,00 Sim

0070 - Papel Toalha , para cozinha macio , absorvente picotado embalagem com 02 unidades
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:49

Pacote scala/scala 50 7,09 354,50 Sim

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
16:17:45

Papel Toalha SCALA 50 7,00 350,00 Sim

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-
90

05/03/2022 -
15:55:17

SCALA SACALA 50 7,09 354,50 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
11:14:08

SCALA SCALA 50 7,09 354,50 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Pacote FLORAL 50 7,09 354,50 Sim

Y M GORAYEB
SANTOS

29.520.539/0001-
53

07/03/2022 -
08:02:34

scalla scalla 50 7,09 354,50 Sim

0071 - "RODO PLÁSTICO BASE PLÁSTICA COM DUAS BORRACHAS, DE ESPESSURA NÃO MENOR A 3mm.
CORRETAMENTE ESTICADAS E FIXAS À BASE DO RODO, COM O MESMO COMPRIMENTO DESTA, DEVENDO REMOVER
A ÁGUA SOBRE A SUPERFÍCIE LISA E PLANA. CABO REFORÇADO, EM MADEIRA RESISTENTE, PLATIFICADO"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
16:19:41

RODO PLÁSTICO BRASIL 30 8,45 253,50 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
11:15:22

CONDOR CONDOR 30 8,49 254,70 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid SANTA 30 8,49 254,70 Sim

0072 - Água mineral garrafa 1,5 Litro e Meio embalagem plástica com 06 Unid 1,5 L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:49

Fardo polar/polar 150 26,67 4.000,50 Sim

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
16:23:11

Água mineral JUCÁ 150 26,65 3.997,50 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
11:18:53

BELAGUA BELAGUA 150 26,67 4.000,50 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Fardo CRISTAL 150 26,67 4.000,50 Sim

0073 - ÁGUA MINERAL 2 LITROS EMBALAGEM PLÁSTICA COM 06 UND. DE 2L
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:49

Fardo polar/polar 150 27,63 4.144,50 Sim
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NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
16:24:18

ÁGUA MINERAL JUCÁ 150 27,60 4.140,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
11:18:26

BELAGUA BELAGUA 150 27,63 4.144,50 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Fardo CRISTAL 150 27,63 4.144,50 Sim

0074 - Açúcar, tipo triturado, composição origem vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, aplicação adoçante - açúcar, tipo
triturado, composição origem vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, aplicação adoçante.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:49

Kg dona neuza/dona
neuza

180 13,14 2.365,20 Sim

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
20:00:27

Açúcar, tipo
triturado

MESTRE CUCA 180 6,00 1.080,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
11:20:51

CARLITO CARLITO 180 13,14 2.365,20 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Kg LIDER 180 13,14 2.365,20 Sim

0075 - Adoçante, aspecto físico líquido, ingredientes aspartame, tipo dietético - adoçante aspecto físico líquido, ingredientes
aspartame, tipo dietético.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:49

Unid magno/magno 30 16,84 505,20 Sim

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
20:01:32

Adoçante ZERO CAL 30 16,80 504,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
11:21:57

ADOCYL ADOCYL 30 16,84 505,20 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid ADOCYL 30 16,84 505,20 Sim

0076 - Aveia, apresentação flocos finos, prazo validade 1 ano (fechado), aplicação mingau - aveia, apresentação flocos finos,
prazo validade 1 ano (fechado), aplicação mingau.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:49

Unid nestle/nestle 100 11,44 1.144,00 Sim

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
20:03:01

Aveia QUAQUER 100 11,30 1.130,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
11:23:15

QUAKER QUAKER 100 11,44 1.144,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid NESTLE 100 11,44 1.144,00 Sim

0077 - Biscoito, sabor água e sal, tipo bolacha - biscoito, sabor água e sal, tipo bolacha.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:49

Kg hileia/hileia 250 22,77 5.692,50 Sim

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
20:06:00

Biscoito, sabor
água e sal, tipo
bolacha

MESTRE CUCA 250 22,75 5.687,50 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
11:29:20

VITORIA VITORIA 250 22,77 5.692,50 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Kg VITÓRIA 250 22,77 5.692,50 Sim

0078 - Biscoito tipo cream cracker, a base de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal Inter
esterificada, malte, açúcar, leite em pó, sal, fermento biológico e fermentos químicos: bicarbonato de sódio e fosfato monocálcio,
íntegros e crocantes, não quebradiços, com Biscoito tipo cream cracker, a base de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido
fólico, gordura vegetal Inter esterificada, malte, açúcar, leite em pó, sal, fermento biológico e fermentos químicos: bicarbonato de
sódio e fosfato monocálcio, íntegros e crocantes, não quebradiços, com cocção adequada para o consumo. Isento de substâncias
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estranhas à sua composição, que possam comprometer a sua qualidade. Na embalagem deve conter o nome do produto e
fabricante, data de fabricação e validade, número do lote. Peso líquido devem ser 400(quatrocentos) gramas. O produto deve ser
embalado em saco plástico de material atóxico, resistente e hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar a validade
mínima de 06 (seis) meses, a partir da data de entrega, e mantendo neste período, as características próprias do produto, caso
contrário será rejeitado.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:49

Kg hileia/hileia 250 22,77 5.692,50 Sim

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
20:06:59

Biscoito tipo cream
cracker

MARILAN 250 18,00 4.500,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
11:26:39

VITORIA VITORIA 250 22,77 5.692,50 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Kg VITÓRIA 250 22,77 5.692,50 Sim

0079 - Café, tipo não aplicável, apresentação pó, tipo embalagem a vácuo - café, apresentação pó, tipo embalagem a vácuo.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:49

Kg kimimo/kimimo 70 31,11 2.177,70 Sim

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
20:10:00

Café SANTA CLARA 70 31,10 2.177,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
11:28:45

SANTA CLARA SANTA CLARA 70 31,11 2.177,70 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Kg MARATÁ 70 31,11 2.177,70 Sim

0080 - Leite em pó integral, com teor de matéria gorda, mínimo de 26%; envasado em recipientes hermético, em saco
aluminizado, pesando 200 gramas, enriquecido com ferro e vitaminas A, C e D, validade mínima 10 meses a contar da data da
entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria ma-369, de 04/09/97. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data da validade, quantidade do
produto. Produto de 1 ª qualidade.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:49

Unid itambe/itambe 280 15,80 4.424,00 Sim

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
20:12:53

Leite em pó
integral

PIRACANJUBA 280 7,50 2.100,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
11:38:40

CCLG CCLG 280 15,80 4.424,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid CCGL 280 15,80 4.424,00 Sim

0081 - Suco, apresentação líquido, sabor abacaxi, tipo natural.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:49

Unid palmeron/palmeron 200 12,70 2.540,00 Sim

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
20:15:06

Suco JANDAIA 200 12,65 2.530,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
11:55:26

PALMEIRON PALMEIRON 200 12,70 2.540,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid INDAIA 200 12,70 2.540,00 Sim

0082 - Margarina, margarina nome – margarina c/sal emb. de 500g, embalado em potes plásticos, fechados.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:49

Unid primor/primor 180 15,33 2.759,40 Sim

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
20:16:42

Margarina PRIMOR 180 7,90 1.422,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
11:41:20

PRIMOR PRIMOR 180 15,33 2.759,40 Sim
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E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid MARGARINA 180 15,33 2.759,40 Sim

0083 - Achocolatado, pó, chocolate, formulado com glúten, açúcar, cacau, maltodextrina, vitaminas e emulsificante.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:49

Unid três corações/três
corações

80 13,54 1.083,20 Sim

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
20:19:19

Achocolatado MARIZA 80 9,30 744,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
11:42:49

MARATA MARATA 80 13,54 1.083,20 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Unid ITALAC 80 13,54 1.083,20 Sim

0084 - Refrigerante 2 litros Pet - (Refrigerante sabores diversos, 1ª linha, envazados em garrafas tipo PET de 2l, com 06 Unid.
com dados de identificação, data de fabricação, data de validade não inferior à 03 meses).
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:49

Fardo tuchaua/tuchaua 100 39,99 3.999,00 Sim

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
20:24:19

Refrigerante GUARANÁ
ANTARCTICA

100 44,00 4.400,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
11:45:11

GAROTO GAROTO 100 39,99 3.999,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Fardo SOBERANO 100 39,99 3.999,00 Sim

0085 - QUEIJO MOZARELA/MUÇARELA FATIADO EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, RESISTENTE, E ENTREGUE DE
MODO A GARANTIR SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E SANIDADE.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:49

kg piracanjuba/piracanjuba 50 42,05 2.102,50 Sim

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
20:27:11

QUEIJO
MOZARELA

FRIBEL 50 40,00 2.000,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
11:47:03

FRIBEL FRIBEL 50 42,05 2.102,50 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

kg PORTO 50 42,05 2.102,50 Sim

0086 - "ÁGUA MINERAL 20L + GALÃO (COMPLETO). EMBALAGEM PLÁSTICA GALÃO DE 20L"
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:49

Galão nossa água/nossa
água

70 39,55 2.768,50 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
11:48:05

BELAGUA BELAGUA 70 39,55 2.768,50 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Galão CRISTAL 70 39,55 2.768,50 Sim

0087 - ÁGUA MINERAL 200ML EMBALAGEM PLÁSTICA COM 24 UNIDADES de 200ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:49

Fardo nossa água/nossa
água

150 28,35 4.252,50 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
11:49:21

BELAGUA BELAGUA 150 28,35 4.252,50 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Fardo CRISTAL 150 28,35 4.252,50 Sim
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0088 - BISCOITO RECHEADO SAVORES SORTIDOS, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 200 G ACONDICIONADO EM CAIXA DE
PAPELÃO DE ATÉ 8 KG.
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:49

Pacote trigolino/trigolino 150 10,75 1.612,50 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
11:50:20

HILEIA HILEIA 150 10,75 1.612,50 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Pacote TRIGOLINO 150 10,75 1.612,50 Sim

0089 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA EMBALAGEM PLÁSTICA DE 400 G. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO DE
ATÉ 4 KG
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:49

Pacote hileia/hileia 150 13,44 2.016,00 Sim

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
20:33:50

BISCOITO DOCE MAISENA 150 9,00 1.350,00 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
11:51:22

HILEIA HILEIA 150 13,44 2.016,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Pacote TRIGOLINO 150 13,44 2.016,00 Sim

0090 - BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE EMBALAGEM PLÁSTICA DE 400 G ACONDICIONADO EM CAIXA DE
PAPELÃO DE ATÉ 4 KG
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:49

Pacote hileia/hileia 150 13,38 2.007,00 Sim

NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

41.101.724/0001-
09

04/03/2022 -
20:35:43

BISCOITO TIPO
ROSQUINHA

RICOSA 150 13,35 2.002,50 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
11:52:28

TRIGOLINO TRIGOLINO 150 13,38 2.007,00 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:03:25

Pacote TRIGOLINO 150 13,38 2.007,00 Sim

0091 - SUCO DE CAJU GARRAFA VIDRO COM 500 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

MARAJO COMERCIO
DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

12.590.136/0001-
88

03/03/2022 -
23:20:49

Garrafa palmeron/palmeron 180 9,84 1.771,20 Sim

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-
70

06/03/2022 -
11:54:19

PALMEIRON PALMEIRON 180 9,84 1.771,20 Sim

E DE LEAO GOMES
COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

37.023.510/0001-
94

06/03/2022 -
21:02:27

Garrafa INDAIÁ 180 9,84 1.771,20 Sim

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

Magazine Meneghel Ltda. 01.942.594/0001-12 60 dias

A. L. MANGAS 19.321.817/0001-90 60 dias

V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. 05.808.979/0001-42 60 dias

Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53 60 dias

LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI 29.500.349/0001-74 60 dias

MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI 12.590.136/0001-88 60 dias

E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 37.023.510/0001-94 60 dias

C. T. DE OLIVEIRA 21.049.310/0001-70 90 dias

NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 41.101.724/0001-09 60 dias

R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA 26.668.902/0001-94 60 dias
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MACRO COMERCIAL EIRELI 42.838.296/0001-64 120 dias

Lances Enviados
0001 - Almofada de carimbo, aplicação carimbo automático, material almofada esponja absorvente, cor
preta, tipo entintada, comprimento 38 mm, largura 14 mm, formato retangular.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 12:11:06 17,65 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 17:23:20 17,67 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

03/03/2022 - 23:20:48 17,67 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

06/03/2022 - 21:02:48 17,67 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:19:09 17,60 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:20:44 17,55 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:22:55 17,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 09:23:12 17,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:23:39 16,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:23:57 16,90 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:24:20 16,70 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:24:35 16,65 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:25:04 15,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:25:48 14,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:26:07 14,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:26:15 13,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:26:28 13,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:27:06 13,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:28:27 12,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0002 - Caixa arquivo, polietileno alta densidade, variada, dobrável, aditivada contra ação de raios solares, armazenamento de
processos, 600x400 x313mm.
Data Valor CNPJ Situação
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03/03/2022 - 12:12:28 16,75 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 17:35:43 16,77 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

05/03/2022 - 15:13:48 16,77 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:02:27 16,77 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:20:50 16,70 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:23:33 16,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:23:44 16,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:24:06 16,40 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:24:09 16,30 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:24:29 16,25 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:25:12 16,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:26:11 15,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:26:24 15,90 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:27:01 15,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:27:14 15,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:28:31 15,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:29:47 15,40 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:30:22 15,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:31:03 15,30 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:32:14 15,25 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:32:22 15,20 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 09:32:28 15,15 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:32:45 15,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:33:19 14,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:34:20 14,90 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:34:39 14,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:35:33 14,80 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 09:36:18 14,75 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:36:56 14,70 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:37:43 14,65 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:37:59 14,60 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:38:26 14,55 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:39:35 14,50 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:39:42 14,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:40:07 14,40 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 09:40:46 14,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:41:26 14,30 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:41:53 14,25 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:43:03 14,20 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:43:27 14,15 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:44:24 14,10 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 09:44:43 14,05 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:46:16 14,00 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:46:59 13,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:47:31 13,90 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:48:13 13,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:48:36 13,80 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 09:49:15 13,75 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:49:45 13,70 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:49:52 13,65 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:51:07 13,60 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:51:15 13,55 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:51:53 13,50 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 09:52:28 13,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:53:06 13,40 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:54:03 13,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:55:07 13,30 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:55:34 13,25 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:56:00 13,20 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 09:56:47 13,15 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:56:54 13,10 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:58:20 13,00 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:59:33 12,95 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:00:46 12,84 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:01:29 12,70 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:01:38 12,64 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:03:22 12,50 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:04:19 12,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:04:50 12,40 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

0003 - Caneta esferográfica com tinta na cor azul; fabricado em plástico resistente incolor e transparente, ponta com esfera de
tungstênio com escrita fina; carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe. Caixa com 50 unidades
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 12:13:53 40,00 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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03/03/2022 - 17:37:35 38,62 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

03/03/2022 - 23:20:48 38,62 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

05/03/2022 - 15:14:23 38,62 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:02:27 38,62 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:19:30 38,55 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:20:54 38,50 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:23:01 38,45 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/04/2022 às 12:12:28.
Código verificador: 23BCD7

Página 51 de 491

07/03/2022 - 09:23:50 38,40 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:24:16 38,30 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:24:24 38,25 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:24:51 38,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:26:02 37,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:26:18 37,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:26:33 37,40 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:26:44 35,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:26:56 34,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:27:15 34,90 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:28:35 34,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:29:55 34,80 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:30:26 34,75 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:31:13 34,70 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:32:10 34,65 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:32:29 34,60 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:32:36 34,55 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 09:33:15 34,50 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:34:15 34,45 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:34:26 34,40 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:34:44 34,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:35:21 34,30 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:36:14 34,25 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:36:31 34,20 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:36:39 34,15 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:37:04 34,10 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:37:25 34,05 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:37:55 34,00 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:38:19 33,95 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 09:39:38 33,90 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:40:01 33,85 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:40:51 33,80 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:42:00 33,75 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 09:42:21 33,70 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:43:35 33,65 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:43:49 33,60 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:43:58 33,55 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 09:44:47 33,50 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:45:15 33,44 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:46:53 33,39 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0004 - Caneta esferográfica com tinta na cor preta; fabricado em plástico resistente incolor e transparente, ponta com esfera de
tungstênio com escrita fina; carga e tampa conectadas ao corpo por encaixe. Caixa com 50 unidades.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 12:15:11 40,00 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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03/03/2022 - 17:39:53 38,62 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

03/03/2022 - 23:20:48 38,58 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

05/03/2022 - 15:14:55 38,58 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:02:27 38,58 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:19:43 38,53 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:21:03 38,47 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:23:08 38,42 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 09:23:57 38,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:25:21 38,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:26:08 37,95 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:26:23 37,90 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:26:39 37,50 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:26:50 37,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:26:53 35,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 09:27:07 34,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:27:10 34,90 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:27:23 34,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0005 - Caneta marca-texto, plástico reciclado, facetada, amarela, não recarregável, traço 1 a 4 mm / fluorescente.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 12:16:05 31,65 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 17:41:00 38,58 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

03/03/2022 - 23:20:48 31,60 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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05/03/2022 - 15:15:24 31,60 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:02:27 31,60 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:19:19 31,55 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:19:58 31,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:21:09 31,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:23:14 31,40 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:24:03 31,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:25:57 30,20 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:26:26 30,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:26:41 29,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:26:50 29,50 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:27:03 28,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:27:13 27,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:27:22 27,90 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:27:31 24,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 09:27:38 27,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:28:40 23,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:30:13 23,90 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:30:34 23,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:31:41 23,80 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 09:32:03 23,75 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:32:40 23,70 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:33:09 23,65 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:34:22 23,60 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:34:39 23,50 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 09:34:49 23,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:35:24 23,40 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:35:37 23,35 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:36:09 23,30 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:36:37 23,25 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:36:44 23,20 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:37:16 23,15 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:37:31 23,10 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 09:38:03 23,00 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:38:35 22,95 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:39:23 22,90 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:40:22 22,85 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 09:40:55 22,80 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:42:07 22,75 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:42:25 22,70 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:43:50 22,65 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 09:44:51 22,60 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:45:26 22,54 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:47:04 22,49 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0006 - Cola, branca, papel, instantânea, líquido tubo com 90 gramas.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 12:20:46 4,00 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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03/03/2022 - 17:47:11 6,28 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

03/03/2022 - 23:20:48 6,28 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

05/03/2022 - 15:16:10 6,28 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:02:27 6,28 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:19:24 3,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:20:07 3,90 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 09:21:14 3,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:23:18 3,80 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:24:09 3,75 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:26:22 3,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:26:45 3,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:27:01 3,40 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:27:13 3,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 09:27:17 2,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:27:29 2,90 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:28:03 2,80 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:28:44 2,75 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0007 - Corretivo líquido, material base d`água secagem rápida, apresentação frasco, volume 18 ml.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 12:21:22 5,95 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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03/03/2022 - 17:45:57 5,97 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

03/03/2022 - 23:20:48 5,97 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

05/03/2022 - 15:16:59 5,97 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:02:27 5,97 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:19:28 5,90 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:20:16 5,85 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 09:21:18 5,80 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:23:23 5,75 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:24:14 5,70 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:27:36 5,65 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:27:59 4,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:28:18 4,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:28:48 3,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:30:23 3,90 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:30:53 3,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:31:51 3,80 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:31:58 3,75 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:32:49 3,70 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 09:33:00 3,65 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:33:22 3,60 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:33:33 3,55 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:34:06 3,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:34:50 3,40 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:34:53 3,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:35:04 3,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:35:15 3,30 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:35:45 3,25 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:36:03 3,20 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:36:18 3,15 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:36:23 3,10 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:36:37 3,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:36:49 2,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:37:09 2,90 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:37:30 2,85 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:37:52 2,80 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:38:10 2,75 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:38:29 2,70 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:39:17 2,65 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:39:44 2,60 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:40:59 2,55 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:42:17 2,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:42:30 2,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:42:46 2,40 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:43:22 2,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0008 - Envelope, material papel sulfite, gramatura 75g/m2, tipo carta, comprimento 162mm, cor branca, largura114mm.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 12:23:12 3,90 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 17:48:20 3,91 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

03/03/2022 - 23:20:48 3,91 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

05/03/2022 - 15:17:44 3,91 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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06/03/2022 - 21:02:27 3,91 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:19:33 3,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:20:24 3,80 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:21:22 3,75 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:23:31 3,70 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:24:18 3,65 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:27:42 3,60 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:28:08 3,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 09:28:36 2,90 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:28:52 2,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:29:58 2,80 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:30:30 2,70 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:30:48 2,65 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:32:08 2,60 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:32:19 2,55 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:32:23 2,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:32:34 2,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:32:55 2,40 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:33:04 2,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:33:18 2,30 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:33:25 2,25 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:33:37 2,20 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:34:31 2,15 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:34:57 2,10 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:35:08 2,05 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:35:14 2,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:35:29 1,95 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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07/03/2022 - 09:35:58 1,90 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:36:24 1,85 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:36:32 1,80 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:36:46 1,75 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:36:55 1,70 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:37:18 1,65 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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07/03/2022 - 09:37:38 1,60 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:38:05 1,55 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:38:13 1,50 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:39:04 1,45 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:39:13 1,40 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:39:20 1,30 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/04/2022 às 12:12:28.
Código verificador: 23BCD7

Página 89 de 491

07/03/2022 - 09:39:28 1,25 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:39:31 1,35 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

0009 - Envelope de papel tipo saco, tamanho Oficio Formato 240x340. Cor branco.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 12:26:50 3,75 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 17:49:20 3,78 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

05/03/2022 - 15:18:16 3,78 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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06/03/2022 - 21:02:27 3,78 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:19:38 3,70 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:27:49 3,60 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:28:46 3,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:28:56 3,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:29:50 3,40 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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07/03/2022 - 09:30:36 3,30 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:30:42 3,25 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:32:19 3,20 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:32:23 3,15 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:33:01 3,10 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 09:33:29 3,05 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:33:45 3,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:35:00 2,95 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:35:08 2,90 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:35:36 2,85 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:35:55 2,80 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:36:08 2,75 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:36:28 2,70 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:36:52 2,65 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:36:59 2,60 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:37:29 2,55 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:37:44 2,50 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 09:38:13 2,45 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:38:17 2,40 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:39:14 2,35 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:39:32 2,30 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:39:55 2,20 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:41:04 2,15 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:41:56 2,10 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:42:34 2,05 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:42:51 2,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:43:18 1,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:44:36 1,90 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:44:56 1,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:46:09 1,80 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:47:14 1,75 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:47:40 1,70 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:48:18 1,65 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:48:48 1,60 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:49:21 1,55 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:49:36 1,50 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:49:56 1,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:51:00 1,40 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:51:20 1,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:52:00 1,30 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:52:34 1,25 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:53:12 1,20 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:54:10 1,15 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:54:59 1,10 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:55:28 1,00 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:55:50 0,95 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

0010 - Envelope pardo tamanho meio ofício.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 12:29:26 3,80 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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03/03/2022 - 17:50:13 3,82 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

05/03/2022 - 15:18:48 3,82 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:03:03 3,82 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:19:43 3,75 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:27:55 3,70 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 09:28:59 3,60 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:29:05 3,55 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:29:43 3,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:30:38 3,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:30:42 3,40 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:30:56 3,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0011 - Estilete, tipo largo, espessura 22mm.
Data Valor CNPJ Situação
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03/03/2022 - 16:21:06 3,75 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 17:55:34 6,77 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

03/03/2022 - 23:20:48 6,77 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

05/03/2022 - 15:19:27 6,77 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:02:27 6,77 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:19:02 3,70 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:21:02 6,55 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:25:25 3,65 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 09:25:51 3,60 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:26:48 3,55 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:27:56 3,50 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:28:12 3,45 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:29:15 3,40 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:30:26 3,20 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:30:58 3,15 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:31:36 3,10 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:31:54 3,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:32:47 2,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0012 - Extrator grampo, material aço galvanizado, tipo espátula, comprimento150mm, largura 15mm.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 16:22:27 5,05 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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03/03/2022 - 17:58:54 5,08 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

03/03/2022 - 23:20:48 5,08 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

05/03/2022 - 15:20:11 5,08 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:02:27 5,08 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:18:52 5,00 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:21:20 4,95 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 09:21:34 4,90 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:25:10 4,85 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:25:46 4,80 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:28:20 4,75 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:28:30 4,60 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:29:19 4,55 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:31:07 4,50 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 09:31:32 4,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:33:19 4,40 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:33:58 4,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:35:49 4,30 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:37:08 4,25 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:37:56 4,20 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 09:38:42 4,15 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0013 - Fita adesiva, material polipropileno, tipo gomada, largura 48 mm, comprimento 50m, cor marrom.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 16:23:25 13,00 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 18:05:07 13,00 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

03/03/2022 - 23:20:48 13,00 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

05/03/2022 - 15:20:46 13,00 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:02:27 13,00 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:19:59 12,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:21:31 12,90 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:21:38 12,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:25:03 12,80 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:25:39 12,75 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:27:04 12,70 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 09:27:32 12,65 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:28:28 12,60 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:28:38 12,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:29:26 11,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:30:22 11,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:30:42 10,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:31:27 9,90 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 09:31:40 9,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:33:08 9,80 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:33:26 9,70 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:33:54 9,65 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:34:38 9,60 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:35:41 9,55 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:35:55 9,50 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:37:12 9,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:38:03 9,40 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 09:38:38 9,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:40:00 9,30 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:40:19 9,25 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:40:42 9,20 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:41:35 9,15 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:42:14 9,10 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 09:42:44 9,05 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:43:43 9,00 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:44:20 8,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:44:32 8,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:44:55 8,45 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:45:10 8,40 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/04/2022 às 12:12:28.
Código verificador: 23BCD7

Página 114 de 491

07/03/2022 - 09:45:30 8,30 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:46:21 8,25 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:46:53 8,20 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:47:00 8,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:47:09 7,90 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:47:26 7,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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07/03/2022 - 09:47:46 6,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:48:21 6,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:48:28 6,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:48:51 6,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:50:44 5,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:52:30 5,90 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

0014 - Grampeador, metal, profissional, 100 fl, 23/6, 23/8, 23/10, e 23/13, ajuste de profundidade/base emborrachada.
Data Valor CNPJ Situação
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03/03/2022 - 16:24:41 131,70 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 18:08:22 131,72 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

03/03/2022 - 23:20:48 131,72 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

05/03/2022 - 15:21:38 131,72 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:02:27 131,72 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:20:06 131,65 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:21:43 131,60 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/04/2022 às 12:12:28.
Código verificador: 23BCD7

Página 117 de 491

07/03/2022 - 09:21:49 131,55 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:24:55 131,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:25:33 131,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:27:14 131,00 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:27:37 130,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:28:40 130,90 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 09:28:58 130,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:29:33 129,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:30:10 129,00 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:30:29 123,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:31:16 122,00 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:31:24 121,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:33:15 121,90 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:33:32 120,00 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:33:50 119,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:34:45 119,90 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 09:35:36 119,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:35:54 119,80 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:36:12 119,00 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:37:16 118,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:38:11 118,90 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 09:38:34 118,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:39:07 118,80 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:40:09 118,70 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:40:15 118,65 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:40:36 118,60 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 09:41:07 118,55 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:41:14 118,50 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:41:30 118,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:42:20 118,40 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:42:48 118,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/04/2022 às 12:12:28.
Código verificador: 23BCD7

Página 123 de 491

07/03/2022 - 09:43:50 118,30 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:44:15 118,25 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:45:02 118,20 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:45:16 118,15 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:45:36 118,00 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 09:45:55 117,94 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:46:28 117,89 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:46:48 117,80 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:47:52 117,75 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:48:13 117,70 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 09:48:33 117,65 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:49:14 117,60 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:50:48 117,55 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:51:23 117,50 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:51:51 117,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:53:29 117,40 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/04/2022 às 12:12:28.
Código verificador: 23BCD7

Página 126 de 491

07/03/2022 - 09:54:29 117,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:55:29 117,30 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:55:44 117,25 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:56:28 117,20 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:56:55 117,15 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:57:12 117,00 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 09:58:30 116,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:59:20 116,00 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:01:06 115,95 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:01:29 114,90 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:01:51 114,00 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:02:59 113,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:03:39 113,90 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:04:10 113,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:05:05 113,80 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

0015 - Grampeador, metal, mesa, 25 fl, 26/6, base de borracha.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 16:26:11 32,80 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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03/03/2022 - 18:10:37 32,85 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

03/03/2022 - 23:20:48 32,85 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

05/03/2022 - 15:22:06 32,85 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:02:27 32,85 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:21:45 32,75 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:21:57 32,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 09:22:25 32,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:24:50 32,40 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:25:20 32,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:27:22 32,00 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:27:41 31,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:28:49 31,90 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 09:29:08 31,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:29:38 30,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:30:38 30,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:31:20 29,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:31:35 29,90 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:31:45 29,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:32:45 29,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:32:53 29,15 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:33:24 29,10 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:33:30 29,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:33:40 28,90 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:33:46 28,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:34:19 28,80 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:34:28 28,75 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:34:48 28,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 09:34:53 28,70 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:35:02 27,95 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:35:31 27,90 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:35:46 27,85 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:36:01 27,80 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 09:36:24 27,70 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:36:31 27,65 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:37:20 27,60 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:37:39 27,55 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:38:20 27,50 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:38:28 27,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:38:35 27,40 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:38:48 27,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:39:16 27,30 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:39:29 27,25 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:40:05 27,20 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:40:15 27,10 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:40:22 27,05 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:40:34 27,00 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:40:48 26,95 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:41:03 26,90 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:41:25 26,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:41:43 26,80 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:42:28 26,75 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:42:40 26,70 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:42:58 26,65 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:43:16 26,60 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 09:43:35 26,55 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:43:52 26,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:44:10 26,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:44:40 26,40 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:45:09 26,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:45:21 25,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:45:25 25,50 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 09:45:45 25,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:46:01 24,95 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:46:24 24,90 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:46:34 24,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:46:42 24,80 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:46:49 24,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:47:11 24,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:47:25 24,05 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:48:21 23,90 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 09:48:29 23,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:48:37 22,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:49:01 22,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:49:23 21,95 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:49:54 20,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - 07/03/2022 09:55:47

07/03/2022 - 09:50:11 19,95 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:51:05 19,90 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:51:31 19,85 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:51:56 19,80 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:53:39 19,75 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:54:25 19,70 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:55:40 19,65 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:55:56 19,60 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0016 - Grampo grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 26/6.
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Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 16:27:07 11,20 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 18:19:03 11,23 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

03/03/2022 - 23:20:48 11,23 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

05/03/2022 - 15:22:38 11,23 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:02:27 11,23 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:21:54 11,15 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:22:07 11,10 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 09:22:20 11,05 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:24:45 11,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:25:11 10,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:27:31 10,90 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:27:45 10,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:29:17 10,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 09:29:42 10,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:31:05 10,40 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:31:15 10,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0017 - Grampo p/grampeador 23/10, caixa com 1.000 unidades
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 16:28:01 16,30 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 18:21:44 16,35 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

03/03/2022 - 23:20:48 16,35 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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05/03/2022 - 15:23:06 16,35 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:02:27 16,35 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:21:58 16,25 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:22:19 16,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:22:47 16,15 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:24:35 16,10 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:25:01 16,05 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:27:41 16,00 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:27:50 15,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:29:04 15,90 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:29:22 15,85 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:29:27 15,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 09:29:48 14,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:30:26 14,90 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:30:59 13,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:31:11 13,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:31:45 13,40 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:31:51 13,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:33:44 13,30 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:33:53 13,20 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:34:04 13,15 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:35:11 13,10 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 09:35:24 13,05 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:36:09 13,00 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:36:33 12,95 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:37:27 12,90 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:38:28 12,85 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 09:38:53 12,80 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:39:25 12,75 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:39:56 12,70 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:40:24 12,60 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:40:28 12,55 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:40:54 12,50 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:41:20 12,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:42:42 12,40 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:43:03 12,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:44:00 12,30 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 09:44:05 12,25 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:44:11 12,20 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:44:26 12,15 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0018 - Papel a4, celulose vegetal, impressora laser e jato de tinta, 75 g/m2, branca.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 16:29:46 320,00 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 18:25:02 48,40 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

03/03/2022 - 23:20:48 48,40 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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06/03/2022 - 21:02:27 48,40 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:22:16 48,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:22:30 48,30 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:22:54 48,25 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:24:27 48,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:24:57 48,15 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:27:51 48,00 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

0019 - Papel almaço, material celulose vegetal, gramatura 75g/m2, comprimento 310mm, tipo com pauta e margem.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 16:32:47 56,30 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 18:41:59 56,33 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

03/03/2022 - 23:20:48 56,33 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

05/03/2022 - 15:24:24 56,33 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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06/03/2022 - 21:02:27 56,33 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:22:06 56,25 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:22:42 56,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:22:58 56,15 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:24:22 56,10 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:24:51 56,00 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:25:35 55,95 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 09:25:57 55,90 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:28:54 55,00 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:29:13 54,50 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:29:58 54,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:30:05 53,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:30:35 53,90 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:31:07 53,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:31:45 53,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:31:55 52,00 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:32:41 51,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:33:00 51,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 09:33:40 50,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:34:00 50,00 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:34:11 49,80 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:34:23 49,75 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:34:56 49,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:35:19 49,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:35:54 49,40 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 09:36:19 49,35 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:36:37 49,30 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:36:42 49,00 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:37:23 48,95 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:37:32 48,90 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:38:28 48,85 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:38:44 48,80 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 09:38:56 48,75 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:39:05 48,70 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:39:12 48,65 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:39:50 48,60 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:40:30 48,55 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:40:39 48,50 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 09:40:49 48,00 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:41:14 47,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:41:18 48,05 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:42:39 47,90 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:42:48 47,80 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:43:09 47,75 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:44:07 47,70 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:44:16 47,65 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:44:30 47,60 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:45:41 47,54 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:45:55 47,40 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 09:46:40 47,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:46:45 47,30 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:47:01 47,00 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:48:44 46,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:49:00 46,90 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:50:57 46,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:51:42 46,80 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:52:03 46,75 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:53:48 46,70 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:54:19 46,65 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:55:20 46,60 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:56:01 46,55 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:56:36 46,50 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:57:04 46,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0020 - Pasta arquivo, material cartão prensado, tipo az, lombada larga, tamanho ofício.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 16:34:35 6,99 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 23:20:48 20,62 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

05/03/2022 - 15:25:00 20,62 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 15:35:13 20,62 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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06/03/2022 - 21:02:27 20,62 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:22:10 6,80 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:22:47 6,75 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:23:03 6,70 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:28:06 6,65 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 09:28:15 6,60 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0021 - Pasta arquivo, material papelão prensado, tipo simples com abas, largura 230 mm, altura 360 mm, lombada estreita mm,
características adicionais com elástico.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 16:39:07 5,05 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 19:32:25 7,00 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

03/03/2022 - 23:20:48 7,00 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

05/03/2022 - 15:25:45 7,00 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:02:27 7,00 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:50:29 5,00 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:53:00 4,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:54:32 4,90 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:55:02 4,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:57:19 4,80 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 09:57:28 4,75 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:57:50 4,70 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:58:11 4,65 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:58:41 4,60 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:58:53 4,54 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 10:00:05 4,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:00:24 4,35 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:01:18 4,30 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:01:49 4,25 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:02:13 4,20 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:03:04 4,15 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:03:37 4,10 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:04:03 4,05 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:04:28 4,00 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:05:19 3,90 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:06:50 3,84 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:07:37 3,79 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

0022 - Pasta arquivo, material plástico corrugado flexível, tipo com abas, largura 245 mm, altura 335 mm, lombada 20 mm, cor
amarela, características adicionais com elástico.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 16:40:29 7,60 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 23:20:48 7,62 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

05/03/2022 - 15:26:24 7,62 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 15:41:23 12,57 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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06/03/2022 - 21:02:27 7,62 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:48:24 7,55 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:50:39 7,50 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:51:38 7,45 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:52:20 7,40 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:53:10 7,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:54:39 7,30 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:54:59 7,25 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 09:55:06 7,20 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:56:11 7,15 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:57:23 7,10 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:57:36 7,05 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:57:57 7,00 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:58:07 6,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:58:47 6,80 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 09:59:01 6,74 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:59:38 6,68 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:59:42 6,69 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:59:54 6,54 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:00:11 6,49 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:00:35 6,40 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:00:53 6,35 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 10:01:23 6,30 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:01:54 6,25 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:02:22 6,20 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:03:13 6,15 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 10:03:32 6,10 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:04:09 6,05 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:04:32 6,00 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:05:24 5,90 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:06:56 5,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:07:48 5,80 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:09:35 5,74 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:10:02 5,69 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:11:29 5,64 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:12:34 5,59 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:13:06 5,54 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:14:06 5,49 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:14:14 5,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:15:07 5,35 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:16:00 5,29 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:16:32 5,24 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:17:13 5,19 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:18:54 5,10 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:19:54 5,04 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:20:34 4,99 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:21:56 4,89 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:22:30 4,84 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:23:03 4,79 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0023 - Pasta arquivo, material plástico corrugado flexível, largura igual ou superior a 235 mm, altura igual ousuperior 335 mm,
lombada de 40mm, cor verde, com elástico.
Data Valor CNPJ Situação
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03/03/2022 - 17:29:24 12,55 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

05/03/2022 - 15:27:03 12,57 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 15:44:29 12,57 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 12,57 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:50:49 12,50 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 09:53:21 12,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:54:44 12,40 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:55:10 12,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:55:44 12,30 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:56:11 12,25 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:58:05 12,20 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 09:58:43 12,15 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:58:59 12,10 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:59:09 12,04 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:59:31 11,96 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:00:45 11,90 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:01:30 11,85 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:02:03 11,80 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:02:31 11,70 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:03:22 11,65 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:03:35 11,60 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:03:43 11,55 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:04:20 11,50 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:04:36 11,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/04/2022 às 12:12:28.
Código verificador: 23BCD7

Página 185 de 491

07/03/2022 - 10:05:25 11,40 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:05:42 11,30 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:07:01 11,24 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:08:12 11,19 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:08:31 11,14 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 10:09:30 11,04 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:10:26 10,50 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:11:09 10,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:13:01 10,40 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:13:12 10,34 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:14:28 10,25 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:15:55 10,19 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:17:22 10,10 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:18:09 10,04 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:18:40 9,99 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:19:46 9,84 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:21:42 9,70 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:21:51 9,65 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:22:17 9,60 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:23:07 9,54 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:23:22 9,49 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:24:19 9,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:24:42 9,35 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:25:26 9,30 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:25:49 9,25 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:27:16 9,20 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:28:15 9,10 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:28:57 9,04 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0024 - Perfurador papel, material metal, tipo grande, tratamento superficial pintado, capacidade perfuração 100fls, funcionamento
manual.
Data Valor CNPJ Situação
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03/03/2022 - 17:32:48 188,05 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 19:33:55 188,07 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

03/03/2022 - 23:20:48 188,07 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

06/03/2022 - 21:02:27 188,07 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:48:47 188,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:53:29 187,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:55:15 187,90 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 09:56:16 187,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:56:39 187,80 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:57:17 187,75 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:57:30 187,70 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:58:01 187,65 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:58:58 187,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:59:19 187,44 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 09:59:25 187,39 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:59:51 187,25 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:00:13 187,14 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:01:04 187,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:01:39 186,95 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:02:13 186,90 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:02:28 186,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/04/2022 às 12:12:28.
Código verificador: 23BCD7

Página 193 de 491

07/03/2022 - 10:03:15 186,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:03:31 186,40 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:03:45 186,35 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:03:54 186,30 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:04:08 186,25 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:04:41 186,20 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:05:06 186,15 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 10:05:32 186,10 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:05:45 186,05 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:07:07 186,00 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:07:48 185,95 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:08:11 185,90 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:08:34 185,85 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:09:23 185,79 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:09:42 185,74 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:11:05 185,69 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:11:32 185,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:12:29 185,45 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:12:45 185,40 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:12:59 185,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:13:17 184,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:14:06 184,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 10:14:21 184,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:14:43 184,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:16:07 184,14 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:16:33 184,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:17:08 183,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:17:22 183,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:18:31 183,14 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:18:45 182,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 10:19:40 182,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:19:57 182,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:20:21 182,14 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:20:36 182,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:21:47 181,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:21:55 181,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:22:02 181,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:22:09 181,00 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:23:13 180,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:23:17 180,95 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:23:23 180,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:24:19 180,00 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:24:25 180,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:24:39 179,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 10:25:16 179,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:26:05 178,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:26:50 178,45 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:27:12 178,40 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:27:24 178,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:28:52 178,14 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:29:36 177,99 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:30:56 177,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:31:18 177,80 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:32:59 177,74 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:33:23 177,69 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:34:15 177,54 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0025 - Perfurador para papel para realizar dois furos simultâneos, em aço, com capacidade para perfurar 20 folhas de 75 g/m²,
com 2 vazadores e depósito plástico para resíduos de papel, na cor preta.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 17:34:09 25,90 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 19:42:36 25,92 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

03/03/2022 - 23:20:48 25,92 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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06/03/2022 - 21:02:27 25,92 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:48:55 25,85 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:53:33 25,80 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:55:27 25,75 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:56:21 25,70 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:56:46 25,60 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:57:12 25,55 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:57:44 25,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 09:57:56 25,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:59:05 25,40 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:59:15 25,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:59:28 25,30 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:59:59 25,25 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:00:19 25,14 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:01:12 25,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 10:01:47 24,95 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:02:19 24,90 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:02:39 24,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:03:09 24,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:03:37 24,40 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:03:59 24,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:04:14 24,30 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 10:04:45 24,25 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:05:11 24,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:05:40 24,15 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:05:51 24,10 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:07:13 24,05 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:07:53 24,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:09:16 23,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:09:31 23,89 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/04/2022 às 12:12:28.
Código verificador: 23BCD7

Página 206 de 491

07/03/2022 - 10:11:14 23,84 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:11:40 23,79 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:12:42 23,70 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:12:51 23,64 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:13:09 23,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:13:59 23,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:14:11 23,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 10:14:25 22,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:14:50 22,70 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:15:48 22,64 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:16:11 22,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:17:02 22,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:17:12 22,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:17:17 22,14 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:17:27 22,05 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 10:18:24 22,00 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:18:31 21,95 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:18:43 21,90 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:18:50 21,70 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:19:33 21,64 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:19:50 21,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:20:25 21,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:20:41 21,30 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 10:21:42 21,25 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:22:01 21,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:23:19 21,14 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:23:36 21,05 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:24:30 21,00 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:24:47 20,95 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:25:22 20,90 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:26:16 20,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 10:26:42 20,45 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:27:20 20,40 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:27:32 20,30 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:29:02 20,14 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:29:26 19,99 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:29:52 20,05 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 10:31:02 19,84 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:31:30 19,79 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:33:05 19,74 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:33:30 19,69 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 10:34:26 19,64 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0026 - Pilha, tamanho pequena, tipo alcalina, modelo AAA.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 17:35:27 8,00 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 19:46:12 12,32 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

03/03/2022 - 23:20:48 12,32 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

05/03/2022 - 15:29:11 12,32 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:02:27 12,32 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:49:13 9,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:53:37 7,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:56:10 7,90 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:56:25 7,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:57:13 7,80 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:57:33 7,75 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:58:45 7,70 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 09:59:07 7,60 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:59:10 7,65 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:59:18 7,55 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:59:39 7,50 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:00:24 7,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:01:48 7,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:01:54 6,95 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 10:02:25 6,90 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:03:56 6,85 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:04:49 6,80 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:05:48 6,75 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 10:07:23 6,70 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:08:20 6,65 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:09:10 6,60 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0027 - Pilha, tamanho pequena, tipo alcalina, modelo AA.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 17:36:09 7,50 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 19:47:05 19,65 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

03/03/2022 - 23:20:48 19,65 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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05/03/2022 - 15:29:57 19,65 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:02:27 19,65 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:49:55 15,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:52:06 12,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:53:40 7,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:56:27 7,40 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:56:35 7,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:57:21 7,30 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:57:38 7,25 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:59:14 7,20 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:00:19 7,15 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:01:04 7,10 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:01:53 7,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:02:01 6,95 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:02:29 6,90 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:04:01 6,85 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 10:04:53 6,80 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:05:54 6,75 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:07:28 6,70 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:08:25 6,65 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - 07/03/2022 10:10:07

07/03/2022 - 10:09:06 6,60 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0028 - Régua plástica de 30cm comum, plástico cristal, 30 cm, milimetrada, rígido, transparente.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 17:37:40 2,00 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/04/2022 às 12:12:28.
Código verificador: 23BCD7

Página 222 de 491

03/03/2022 - 19:56:28 2,88 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

03/03/2022 - 23:20:48 2,88 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

05/03/2022 - 15:31:10 2,88 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:02:27 2,88 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:50:19 2,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:52:41 1,95 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:53:44 1,90 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:54:16 1,85 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:55:15 1,80 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:57:32 1,70 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:57:41 1,65 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:58:25 1,60 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:58:38 1,55 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/04/2022 às 12:12:28.
Código verificador: 23BCD7

Página 224 de 491

07/03/2022 - 09:58:58 1,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:59:06 1,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:59:32 1,40 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:00:26 1,35 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:00:59 1,29 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:01:30 1,20 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:02:34 1,15 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0029 - Régua plástica de 60cm comum, plástico cristal, 60 cm, milimetrada, rígido, transparente.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 17:38:13 2,50 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 19:57:41 3,78 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

03/03/2022 - 23:20:48 3,78 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

06/03/2022 - 21:02:27 3,78 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:50:44 3,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:53:49 2,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:57:39 2,40 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:57:46 2,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:58:48 2,30 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 09:59:03 2,25 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:59:21 2,20 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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07/03/2022 - 10:00:54 2,15 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:01:39 2,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:02:38 1,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0030 - Tinta para carimbo, cor azul, componentes base óleo, aplicação almofada, capacidade frasco 40ml.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 17:39:02 15,95 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 20:00:50 15,97 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

03/03/2022 - 23:20:48 15,97 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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05/03/2022 - 15:33:28 15,97 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:02:27 15,97 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:51:04 15,90 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:52:51 15,80 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:53:53 15,75 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:54:23 15,70 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:55:19 15,65 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 09:55:48 15,60 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:56:30 15,55 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:56:55 15,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:57:50 15,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:58:25 15,40 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 09:58:33 15,30 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 09:58:50 15,25 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:59:14 15,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 10:00:37 15,15 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:01:10 15,09 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:01:15 15,00 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:01:21 14,70 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:02:25 14,65 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 10:02:43 14,60 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:02:48 14,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:04:08 14,45 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:04:20 14,40 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:04:38 14,30 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:04:58 14,25 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:05:03 14,20 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:05:17 14,15 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 10:05:54 14,10 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:06:32 14,05 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:07:32 14,00 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:07:59 13,95 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:08:44 13,90 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:09:01 13,84 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:09:22 13,79 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 10:09:51 13,74 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:10:13 13,65 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:10:53 13,60 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:11:07 13,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:11:22 13,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:11:49 13,39 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:12:58 13,34 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:13:15 13,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:13:25 13,00 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:13:46 12,90 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:14:07 12,84 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:14:20 12,75 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:14:34 12,69 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:14:58 12,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:15:42 12,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:15:49 12,35 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:16:04 12,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 10:16:13 12,14 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:16:42 12,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:16:56 11,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:17:05 11,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:17:08 11,95 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:17:22 11,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:17:29 11,45 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:17:35 11,30 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:17:39 11,40 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:17:44 11,20 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:18:02 11,05 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:18:30 11,00 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:18:36 10,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:18:57 10,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:19:11 10,45 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:19:25 10,39 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:19:37 10,30 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:20:30 10,24 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:20:48 10,15 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:21:35 10,09 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:21:49 10,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:21:55 9,95 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 10:22:08 9,90 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:23:06 9,85 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:23:11 9,80 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:23:26 9,74 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:23:45 9,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:24:13 9,45 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:24:32 9,40 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:24:51 9,35 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:25:32 9,30 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:25:40 9,25 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:26:35 9,20 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:27:16 9,15 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:27:27 9,04 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:27:41 8,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:28:06 8,40 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:29:07 8,34 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:29:18 8,29 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:29:22 8,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:30:03 8,15 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:30:53 8,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:31:07 7,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:31:28 7,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 10:31:37 7,45 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:31:48 7,39 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:32:01 7,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:32:57 7,15 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:33:12 7,09 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:33:41 7,04 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:34:22 6,70 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:34:32 6,64 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:35:58 6,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:36:10 6,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:36:18 6,39 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:36:56 6,34 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:37:54 6,25 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:38:08 6,20 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:39:05 6,15 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:39:15 6,09 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:39:57 5,85 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:40:54 5,80 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0031 - TINTA ORIGINAL P/ EPSON L220 (PRETA E COLORIDA) Especificação: tinta epson T664 colorida e preta embalagem
contendo 70ml cada.
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Data Valor CNPJ Situação

22/02/2022 - 09:02:33 350,00 (proposta) 42.838.296/0001-64 - MACRO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Fornecedor informou por meio do chat que o valor de sua
Proposta está no limite. O valor médio cotado para o item é de R$ 66,63
e o valor de ofertado pelo licitante é de R$ 149,98, sendo assim,
desclassifico sua proposta por estar acima da média estimada pela
administração. 14/03/2022 15:03:04

02/03/2022 - 11:40:07 100,00 (proposta) 29.500.349/0001-74 - LSF COMERCIO
E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

Cancelado - Informamos à licitante LSF COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO EIRELI, que não conseguimos consultar seus
documentos de habilitação por estar apresentando erro no arquivo
anexado. Tentamos acessar o documento em outros computadores,
porém não obtivemos êxito. Considerando que é de responsabilidade
do licitante apresentar arquivos dos documentos em sua perfeita
visualização para consulta, decidimos pela sua Inabilitação para o item
arrematado. 14/03/2022 13:43:25

03/03/2022 - 17:41:03 66,60 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

04/03/2022 - 09:17:56 66,63 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 16:27:35 150,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Em análise aos documentos de habilitação da licitante,
constatamos que a mesma não apresentou Balanço Patrimonial,
conforme exigência do 13.3.3. do edital. Desta forma, visando dar
celeridade ao processo, decidimos encerrar o prazo de negociação e
diligência e declarar sua inabilitação. 14/03/2022 14:02:30

06/03/2022 - 21:02:27 66,63 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:58:46 65,00 29.500.349/0001-74 - LSF COMERCIO
E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

Cancelado - Informamos à licitante LSF COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO EIRELI, que não conseguimos consultar seus
documentos de habilitação por estar apresentando erro no arquivo
anexado. Tentamos acessar o documento em outros computadores,
porém não obtivemos êxito. Considerando que é de responsabilidade
do licitante apresentar arquivos dos documentos em sua perfeita
visualização para consulta, decidimos pela sua Inabilitação para o item
arrematado. 14/03/2022 13:43:25
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07/03/2022 - 10:04:39 64,95 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:04:56 62,00 29.500.349/0001-74 - LSF COMERCIO
E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

Cancelado - Informamos à licitante LSF COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO EIRELI, que não conseguimos consultar seus
documentos de habilitação por estar apresentando erro no arquivo
anexado. Tentamos acessar o documento em outros computadores,
porém não obtivemos êxito. Considerando que é de responsabilidade
do licitante apresentar arquivos dos documentos em sua perfeita
visualização para consulta, decidimos pela sua Inabilitação para o item
arrematado. 14/03/2022 13:43:25

07/03/2022 - 10:05:12 61,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:05:59 59,00 29.500.349/0001-74 - LSF COMERCIO
E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

Cancelado - Informamos à licitante LSF COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO EIRELI, que não conseguimos consultar seus
documentos de habilitação por estar apresentando erro no arquivo
anexado. Tentamos acessar o documento em outros computadores,
porém não obtivemos êxito. Considerando que é de responsabilidade
do licitante apresentar arquivos dos documentos em sua perfeita
visualização para consulta, decidimos pela sua Inabilitação para o item
arrematado. 14/03/2022 13:43:25

07/03/2022 - 10:06:04 61,90 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 10:06:22 58,95 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:06:36 61,85 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Em análise aos documentos de habilitação da licitante,
constatamos que a mesma não apresentou Balanço Patrimonial,
conforme exigência do 13.3.3. do edital. Desta forma, visando dar
celeridade ao processo, decidimos encerrar o prazo de negociação e
diligência e declarar sua inabilitação. 14/03/2022 14:02:30

07/03/2022 - 10:06:37 58,89 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:06:59 54,00 29.500.349/0001-74 - LSF COMERCIO
E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

Cancelado - Informamos à licitante LSF COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO EIRELI, que não conseguimos consultar seus
documentos de habilitação por estar apresentando erro no arquivo
anexado. Tentamos acessar o documento em outros computadores,
porém não obtivemos êxito. Considerando que é de responsabilidade
do licitante apresentar arquivos dos documentos em sua perfeita
visualização para consulta, decidimos pela sua Inabilitação para o item
arrematado. 14/03/2022 13:43:25

07/03/2022 - 10:07:13 149,98 42.838.296/0001-64 - MACRO
COMERCIAL EIRELI

Cancelado - Fornecedor informou por meio do chat que o valor de sua
Proposta está no limite. O valor médio cotado para o item é de R$ 66,63
e o valor de ofertado pelo licitante é de R$ 149,98, sendo assim,
desclassifico sua proposta por estar acima da média estimada pela
administração. 14/03/2022 15:03:04

07/03/2022 - 10:07:31 53,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:08:36 53,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:08:57 52,00 29.500.349/0001-74 - LSF COMERCIO
E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

Cancelado - Informamos à licitante LSF COMERCIO E SERVICOS DE
IMPRESSAO EIRELI, que não conseguimos consultar seus
documentos de habilitação por estar apresentando erro no arquivo
anexado. Tentamos acessar o documento em outros computadores,
porém não obtivemos êxito. Considerando que é de responsabilidade
do licitante apresentar arquivos dos documentos em sua perfeita
visualização para consulta, decidimos pela sua Inabilitação para o item
arrematado. 14/03/2022 13:43:25

07/03/2022 - 10:09:39 50,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:10:03 49,95 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:10:33 49,89 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:11:10 49,84 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/04/2022 às 12:12:28.
Código verificador: 23BCD7

Página 248 de 491

07/03/2022 - 10:11:43 49,79 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:12:47 49,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

0032 - TONER IMPRESSORA (BROTHER) DCP-L565DN Especificação: tonner TN-3472BR compativel para impressora brother
DCP-L5652DN com rendimento ate 2.600 impressões.
Data Valor CNPJ Situação

22/02/2022 - 09:02:32 500,00 (proposta) 42.838.296/0001-64 - MACRO
COMERCIAL EIRELI

Válido

02/03/2022 - 11:40:07 200,00 (proposta) 29.500.349/0001-74 - LSF COMERCIO
E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

Válido

03/03/2022 - 14:59:47 200,00 (proposta) 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Válido

03/03/2022 - 17:42:44 134,35 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

05/03/2022 - 15:34:25 134,40 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 15:52:52 134,40 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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06/03/2022 - 16:27:38 150,00 (proposta) 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Em análise aos documentos de habilitação da licitante,
constatamos que a mesma não apresentou Balanço Patrimonial,
conforme exigência do 13.3.3. do edital. Desta forma, visando dar
celeridade ao processo, decidimos encerrar o prazo de negociação e
diligência e declarar sua inabilitação. 14/03/2022 14:02:30

06/03/2022 - 21:02:27 134,40 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 09:58:52 130,00 29.500.349/0001-74 - LSF COMERCIO
E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:03:17 99,00 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Válido

07/03/2022 - 10:04:50 98,95 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:05:02 97,00 29.500.349/0001-74 - LSF COMERCIO
E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:05:18 96,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:05:27 85,00 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Válido

07/03/2022 - 10:06:07 82,00 29.500.349/0001-74 - LSF COMERCIO
E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:06:15 81,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:06:30 81,89 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Em análise aos documentos de habilitação da licitante,
constatamos que a mesma não apresentou Balanço Patrimonial,
conforme exigência do 13.3.3. do edital. Desta forma, visando dar
celeridade ao processo, decidimos encerrar o prazo de negociação e
diligência e declarar sua inabilitação. 14/03/2022 14:02:30

07/03/2022 - 10:06:47 81,00 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:07:04 80,95 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Em análise aos documentos de habilitação da licitante,
constatamos que a mesma não apresentou Balanço Patrimonial,
conforme exigência do 13.3.3. do edital. Desta forma, visando dar
celeridade ao processo, decidimos encerrar o prazo de negociação e
diligência e declarar sua inabilitação. 14/03/2022 14:02:30

07/03/2022 - 10:07:10 75,00 29.500.349/0001-74 - LSF COMERCIO
E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:07:25 74,95 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Em análise aos documentos de habilitação da licitante,
constatamos que a mesma não apresentou Balanço Patrimonial,
conforme exigência do 13.3.3. do edital. Desta forma, visando dar
celeridade ao processo, decidimos encerrar o prazo de negociação e
diligência e declarar sua inabilitação. 14/03/2022 14:02:30

07/03/2022 - 10:07:45 74,00 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:07:50 65,00 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Válido

07/03/2022 - 10:08:04 64,95 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Em análise aos documentos de habilitação da licitante,
constatamos que a mesma não apresentou Balanço Patrimonial,
conforme exigência do 13.3.3. do edital. Desta forma, visando dar
celeridade ao processo, decidimos encerrar o prazo de negociação e
diligência e declarar sua inabilitação. 14/03/2022 14:02:30

07/03/2022 - 10:08:31 64,89 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:08:46 64,84 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Em análise aos documentos de habilitação da licitante,
constatamos que a mesma não apresentou Balanço Patrimonial,
conforme exigência do 13.3.3. do edital. Desta forma, visando dar
celeridade ao processo, decidimos encerrar o prazo de negociação e
diligência e declarar sua inabilitação. 14/03/2022 14:02:30

07/03/2022 - 10:09:03 63,00 29.500.349/0001-74 - LSF COMERCIO
E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:09:20 62,95 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Em análise aos documentos de habilitação da licitante,
constatamos que a mesma não apresentou Balanço Patrimonial,
conforme exigência do 13.3.3. do edital. Desta forma, visando dar
celeridade ao processo, decidimos encerrar o prazo de negociação e
diligência e declarar sua inabilitação. 14/03/2022 14:02:30

07/03/2022 - 10:09:25 55,00 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Válido

07/03/2022 - 10:10:25 54,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:11:21 48,00 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Válido

07/03/2022 - 10:11:48 47,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:13:16 42,00 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Válido

07/03/2022 - 10:13:29 41,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:14:16 41,89 26.668.902/0001-94 - R.N. BALTAZAR -
COMERCIO DE INFORMATICA

Cancelado - Em análise aos documentos de habilitação da licitante,
constatamos que a mesma não apresentou Balanço Patrimonial,
conforme exigência do 13.3.3. do edital. Desta forma, visando dar
celeridade ao processo, decidimos encerrar o prazo de negociação e
diligência e declarar sua inabilitação. 14/03/2022 14:02:30

07/03/2022 - 10:14:22 38,00 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Válido
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07/03/2022 - 10:15:11 37,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:15:43 37,00 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

Válido

07/03/2022 - 10:16:36 36,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0033 - LIVRO DE ATA 100 FOLHAS
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 17:43:44 16,00 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

04/03/2022 - 09:20:50 16,05 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

05/03/2022 - 15:34:58 16,05 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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06/03/2022 - 21:02:27 16,05 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:04:57 15,95 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:05:24 15,90 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:06:11 15,85 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:06:59 15,80 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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07/03/2022 - 10:08:24 15,74 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:09:00 15,69 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:10:11 15,64 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:11:13 15,59 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:11:56 15,54 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:13:41 15,45 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:14:51 15,39 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:16:09 15,34 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:16:41 15,29 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:18:08 15,20 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:19:14 15,14 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:21:01 15,09 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:21:15 15,00 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:21:23 14,95 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:22:18 14,90 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:22:53 14,85 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:23:37 14,79 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:25:00 14,74 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:25:58 14,69 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:27:56 14,60 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:28:41 14,54 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0034 - LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 17:44:38 18,35 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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04/03/2022 - 09:25:43 18,38 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

05/03/2022 - 15:35:33 18,38 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:02:27 18,38 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:05:05 18,30 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 10:05:29 18,24 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:06:26 18,15 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:07:31 18,10 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:08:20 18,04 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:09:05 17,99 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:10:18 17,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:11:23 17,69 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:12:01 17,64 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:13:48 17,50 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:15:17 17,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:16:20 17,39 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:16:47 17,34 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/04/2022 às 12:12:28.
Código verificador: 23BCD7

Página 261 de 491

07/03/2022 - 10:18:23 17,25 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:19:10 17,19 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:21:03 17,10 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:21:07 17,14 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:21:16 17,05 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:22:13 17,00 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:23:06 16,95 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:23:46 16,89 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:23:58 16,90 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:25:06 16,80 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:25:52 16,75 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:27:49 16,70 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:28:37 16,64 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0035 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 09MM PARA 50 FOLHAS PCT C/ 100 UNIDADES .
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 17:45:31 31,10 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

04/03/2022 - 09:32:08 31,32 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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05/03/2022 - 15:36:06 31,32 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:02:27 31,32 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:05:46 31,04 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:06:51 30,99 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:08:03 30,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:08:15 30,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0036 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 40MM PARA 500 FOLHAS PCT C/ 100 UNIDADES.
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Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 17:46:24 31,30 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

04/03/2022 - 10:46:23 31,32 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 31,32 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:05:40 31,15 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:08:14 31,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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07/03/2022 - 10:10:02 29,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:11:55 29,90 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:12:07 29,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0037 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO 40MM PARA 300 FOLHAS PCT C/ 100 UNIDADES.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 17:47:21 31,30 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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04/03/2022 - 10:47:50 31,32 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 31,32 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:05:51 31,14 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0038 - ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE C/ 100 UNIDADES 0,12MM.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 17:48:32 31,30 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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04/03/2022 - 10:49:36 31,32 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 31,32 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:05:59 31,19 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0039 - Água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo varia de 2 a 2,50%,
classe corrosivo classe 8, número risco 85, risco saúde 3, corrosividade 1, peso molecular cloro 74,50, densidade de 1,20 a 1 g/l,
cor amarela esverdeada bastante fraca, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 17:49:38 3,95 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 23:20:48 4,49 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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04/03/2022 - 10:50:43 4,49 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

05/03/2022 - 15:36:46 4,49 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:02:27 4,49 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 07:55:27 4,49 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:01:43 3,90 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:02:11 4,40 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:06:04 3,84 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:07:03 3,79 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:07:20 3,40 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:07:24 3,70 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:07:33 3,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:07:51 3,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:09:17 3,30 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:09:27 3,25 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/04/2022 às 12:12:28.
Código verificador: 23BCD7

Página 271 de 491

07/03/2022 - 10:09:52 3,20 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:10:40 3,15 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:10:55 3,10 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:11:15 3,05 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:12:08 3,00 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 10:12:18 2,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:13:23 2,85 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:13:35 2,79 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:14:14 2,69 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:15:25 2,59 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:15:43 2,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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07/03/2022 - 10:16:24 2,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0040 - Desodorizador, essência floral, apresentação aerosol, aplicação aromatizador ambiental.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 17:54:20 13,40 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 23:20:48 13,45 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

04/03/2022 - 10:52:22 13,45 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

05/03/2022 - 15:37:19 13,45 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:02:27 13,45 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 07:55:45 13,45 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:01:52 13,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:02:34 13,15 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:05:36 13,10 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:06:10 13,04 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:06:28 12,99 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:07:16 12,90 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:07:56 12,84 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:08:24 12,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:09:01 12,40 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:09:09 12,45 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55
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07/03/2022 - 10:09:53 12,35 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:10:01 12,30 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:10:23 12,25 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:10:41 12,20 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:10:51 12,14 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:11:17 12,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:11:45 11,95 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:11:56 11,90 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:12:04 11,70 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:12:19 11,65 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:12:30 11,59 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:12:34 11,60 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:12:42 11,50 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:12:51 11,45 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:13:30 11,40 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:13:40 11,34 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:14:30 11,25 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:15:07 11,20 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:15:12 11,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:15:17 11,10 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 10:15:23 11,05 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:15:29 10,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:16:00 10,85 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:16:29 10,79 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:17:56 10,74 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:19:04 10,69 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:19:23 10,59 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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07/03/2022 - 10:19:40 10,53 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:20:09 10,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:21:09 10,39 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:22:18 10,28 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:22:25 10,22 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:23:39 10,15 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:23:47 10,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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07/03/2022 - 10:23:53 10,04 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:24:01 9,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0041 - Colher descartável, material plástico, cor branca.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 17:55:39 10,75 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 23:20:48 10,80 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

04/03/2022 - 10:57:41 10,80 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

05/03/2022 - 15:38:15 10,80 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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06/03/2022 - 21:02:27 10,80 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 07:56:03 10,80 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:19:33 10,70 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:20:01 10,65 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:20:14 10,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:21:09 10,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:24:03 9,95 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:24:17 9,90 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:24:21 9,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:25:27 9,45 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:26:09 9,40 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:26:19 9,35 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:27:35 9,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:27:52 8,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:28:38 8,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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07/03/2022 - 10:29:23 8,45 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:29:42 8,39 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:29:55 8,30 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:30:07 8,24 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:30:38 8,19 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:30:44 8,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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07/03/2022 - 10:30:58 7,95 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:31:21 7,84 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:31:39 7,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:32:36 7,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:32:47 7,39 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:32:50 7,30 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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07/03/2022 - 10:33:13 7,25 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:33:27 7,19 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:33:35 7,10 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:33:53 7,04 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:34:51 6,99 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:35:11 6,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:35:53 6,53 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:36:22 6,47 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:36:55 6,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:37:05 5,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:37:32 5,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:37:41 5,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:39:00 5,32 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:39:49 5,22 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0042 - Copo, material plástico, aplicação comercial, tipo uso líquidos, capacidade. 200 ml.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 17:56:40 10,45 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 23:20:48 10,48 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

04/03/2022 - 10:57:24 10,48 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

05/03/2022 - 15:38:55 10,48 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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06/03/2022 - 21:02:27 10,48 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 07:56:20 10,48 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:19:51 10,40 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:20:10 10,35 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:20:38 10,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:21:24 9,95 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:24:09 9,90 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:24:28 9,85 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:24:42 9,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:25:08 9,45 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:25:21 9,40 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:25:32 9,35 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:26:13 9,30 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:26:32 9,25 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:26:43 9,20 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:27:49 9,14 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:28:26 8,99 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:28:48 8,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:28:53 9,05 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:29:31 8,45 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:29:38 8,39 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:29:49 8,30 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:30:13 8,24 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:30:23 8,19 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:30:50 8,14 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:31:02 8,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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07/03/2022 - 10:31:27 7,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:31:47 7,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:31:51 7,89 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:31:57 7,45 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:32:12 7,30 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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07/03/2022 - 10:32:59 7,25 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:33:32 7,19 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:34:12 7,12 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:34:44 7,04 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:35:20 6,87 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:35:40 6,82 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:36:07 6,56 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:36:28 6,51 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:37:56 6,45 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:38:19 6,39 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0043 - Desinfetante, composição à base de quaternário de amônio, princípio ativo cloreto alquil dimetil benzil amônio +
tensioativo s, teor ativo teor ativo em torno de 15%, forma física solução aquosa, característica adicional com aroma.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 17:57:45 7,45 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 23:20:48 7,49 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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04/03/2022 - 10:59:57 7,49 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 7,49 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 07:56:34 7,49 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:20:16 7,40 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:21:35 7,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:24:15 7,15 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:24:51 7,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:25:15 6,95 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 10:25:29 6,90 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:25:44 6,85 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:26:17 6,80 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:26:39 6,70 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:27:43 6,64 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:27:57 6,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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07/03/2022 - 10:28:08 5,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:28:31 6,05 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:28:44 5,84 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:29:08 5,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:29:27 4,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/04/2022 às 12:12:28.
Código verificador: 23BCD7

Página 297 de 491

07/03/2022 - 10:31:06 4,89 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:31:13 4,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:31:36 4,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:32:21 4,30 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:33:38 4,24 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:34:19 4,01 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:34:48 3,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:35:30 3,87 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:35:50 3,82 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:36:20 3,76 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:36:35 3,71 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:38:21 3,51 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:38:44 3,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0044 - Desodorizador sanitário, composição paradicloro benzeno-99%, essência eucalipto, aspecto físico tablete sólido.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 17:59:05 4,78 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 23:20:48 4,70 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

04/03/2022 - 11:03:50 4,70 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

05/03/2022 - 15:40:07 4,70 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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06/03/2022 - 21:02:27 4,70 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 07:56:47 4,70 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:20:23 4,65 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:22:17 4,60 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:24:21 4,55 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:25:00 4,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:25:22 4,45 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:25:34 4,40 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:25:48 4,35 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55
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07/03/2022 - 10:26:23 4,29 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:26:46 4,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:27:34 4,10 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:27:37 4,14 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:27:57 4,04 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:28:23 3,90 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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07/03/2022 - 10:28:53 3,85 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:29:08 3,75 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:29:21 3,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:29:32 3,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:29:40 3,45 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:30:23 3,39 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:30:44 3,34 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:31:08 3,25 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:31:27 3,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:32:07 2,95 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:32:28 2,90 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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07/03/2022 - 10:33:42 2,84 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:34:31 2,74 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:34:55 2,69 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0045 - Detergente, composição tensoativos aniônicos, associados a agentes seque s, aplicação lavagem cubas, utensílios,
louças, talheres, pane-, aroma neutro, características adicionais líquido viscoso, cor mel, Ph (100%): 6,7 à 7.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 18:00:04 4,70 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 23:20:48 4,75 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

04/03/2022 - 11:04:34 4,75 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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05/03/2022 - 15:40:42 4,75 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:02:27 4,75 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 07:57:04 4,75 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:20:30 4,65 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:22:25 4,60 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:24:26 4,55 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:25:13 4,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:25:29 4,45 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/04/2022 às 12:12:28.
Código verificador: 23BCD7

Página 306 de 491

07/03/2022 - 10:25:43 4,40 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:25:53 4,35 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:26:27 4,29 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:26:55 4,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:27:34 4,15 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:29:01 4,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:29:18 3,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:29:40 3,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:30:05 3,45 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:30:16 3,55 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:30:18 3,40 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:30:30 3,35 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:30:57 3,30 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 10:31:14 3,25 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:32:14 3,20 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:33:16 3,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:33:47 2,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:34:39 2,67 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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07/03/2022 - 10:35:05 2,62 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:36:37 2,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:37:10 2,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:38:40 2,30 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:38:55 2,24 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:39:14 2,15 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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07/03/2022 - 10:39:26 2,09 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0046 - Escovão, nome escovão-escova para limpeza - limpeza geral, oval, base de plástico, com cerdas nylon, sem alça, sem
cabo.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 18:01:05 10,60 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

04/03/2022 - 11:06:00 10,61 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 10,61 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 07:57:20 10,61 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Licitante não apresentou Proposta Consolidada dentro do
prazo concedido. 14/03/2022 10:46:14

07/03/2022 - 10:20:35 10,55 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Licitante não apresentou Proposta Consolidada dentro do
prazo concedido. 14/03/2022 10:46:14
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07/03/2022 - 10:25:26 10,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:25:50 10,45 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:26:06 10,40 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Licitante não apresentou Proposta Consolidada dentro do
prazo concedido. 14/03/2022 10:46:14

07/03/2022 - 10:26:33 10,34 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0047 - Espanador para teto cerdas nylon com cabo de madeira de 3 metros.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 18:02:04 18,65 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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04/03/2022 - 11:07:43 18,68 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 18,68 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 07:57:37 18,68 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Licitante não apresentou Proposta consolidada dentro do
prazo concedido. 14/03/2022 10:47:06

07/03/2022 - 10:20:43 18,60 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Licitante não apresentou Proposta consolidada dentro do
prazo concedido. 14/03/2022 10:47:06

07/03/2022 - 10:25:44 18,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:25:57 17,90 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:26:11 17,85 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - Licitante não apresentou Proposta consolidada dentro do
prazo concedido. 14/03/2022 10:47:06
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07/03/2022 - 10:26:38 17,79 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:27:38 17,70 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:28:02 17,64 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0048 - Esponja limpeza, material fibra sintética, formato retangular, abrasividade alta, aplicação utensílios domésticos,
características adicionais dupla face.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 18:02:48 1,90 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 23:20:48 3,04 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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04/03/2022 - 11:09:33 1,91 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

05/03/2022 - 15:41:21 1,91 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:02:27 1,91 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 07:57:51 1,91 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:20:11 1,85 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:20:47 1,80 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:22:41 1,75 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 10:25:59 1,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:26:02 1,70 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:26:43 1,42 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:27:05 1,60 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:27:31 1,35 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 10:28:16 1,29 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0049 - Guardanapo de pano, tipo tecido 100% algodão, comprimento 45 cm, largura 65 cm, características adicionais felpudo.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 18:06:36 45,00 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

04/03/2022 - 11:12:16 4,98 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 4,98 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 07:58:03 4,98 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:20:52 4,93 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55
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07/03/2022 - 10:26:49 4,84 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:27:12 4,79 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:28:21 4,74 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0050 - Esponja limpeza, material lã aço.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 18:07:25 3,00 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 23:20:48 3,04 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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04/03/2022 - 11:13:40 3,04 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

05/03/2022 - 15:41:59 3,04 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:02:27 3,04 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 07:58:14 3,04 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:20:04 2,95 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:20:56 2,90 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55
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07/03/2022 - 10:26:11 2,85 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:26:53 2,79 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:27:04 2,74 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:27:14 2,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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07/03/2022 - 10:28:26 2,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0051 - Guardanapo de papel, branco, dimensões 22 x 23 cm, pacote com 50 unidades.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 18:08:44 5,05 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 23:20:48 5,09 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

04/03/2022 - 12:14:23 5,09 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

05/03/2022 - 15:42:42 5,09 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:02:27 5,09 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 07:58:29 5,09 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:35:37 5,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:36:32 4,95 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:37:18 4,90 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:41:09 4,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:41:36 4,80 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:42:11 4,83 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 10:42:13 4,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:43:01 3,95 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:43:50 3,90 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0052 - Lixeira, material plástico, capacidade 10l, tipo com tampa, diâmetro 25 cm, altura 24 cm.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 18:09:31 48,25 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

03/03/2022 - 23:20:48 48,30 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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04/03/2022 - 12:17:01 48,30 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

05/03/2022 - 15:43:22 48,30 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:02:27 48,30 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 07:58:41 48,30 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:36:20 48,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:36:45 47,95 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 10:37:29 47,90 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:41:14 47,84 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:41:48 47,79 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:42:20 47,70 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:43:10 47,65 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:43:56 47,59 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:44:50 47,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 10:45:31 47,15 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:46:27 47,10 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:47:13 47,04 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:47:18 47,05 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:47:21 46,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:47:31 46,99 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:47:38 46,45 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:47:52 46,40 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:47:59 46,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:48:37 46,14 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:49:30 46,09 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:49:36 46,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/04/2022 às 12:12:28.
Código verificador: 23BCD7

Página 327 de 491

07/03/2022 - 10:49:58 45,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:50:21 45,85 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:51:19 45,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:52:35 45,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:53:18 45,40 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:54:14 45,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:55:00 45,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:55:53 45,15 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:56:07 45,10 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:56:34 45,04 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0053 - Palito de dente, material madeira, formato roliço, comprimento 6 cm.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 23:20:48 4,19 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

04/03/2022 - 12:19:16 4,19 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

04/03/2022 - 12:19:36 4,15 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

05/03/2022 - 15:43:56 4,19 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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06/03/2022 - 21:02:27 4,19 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 07:58:54 4,19 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:36:28 4,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:37:36 3,95 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:41:20 3,90 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:41:59 3,50 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:42:32 3,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 10:43:18 3,15 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:44:01 3,10 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:44:58 3,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:45:35 2,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:47:04 2,85 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:47:29 2,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 10:47:56 2,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:48:08 2,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:48:31 1,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:49:44 1,70 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:50:02 1,64 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:51:27 1,55 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:52:38 1,50 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0054 - Pano limpeza, material: algodão cru, comprimento 85, largura 60, características adicionais: uso chão, tipo saco.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 23:20:49 5,75 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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04/03/2022 - 12:34:01 5,75 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

04/03/2022 - 15:39:29 5,70 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

06/03/2022 - 21:02:27 5,75 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 07:59:05 5,75 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:41:23 5,65 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:42:45 5,60 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 10:43:27 5,55 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:44:04 5,50 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:45:07 5,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:45:39 5,14 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:46:38 4,99 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 10:47:06 4,89 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:47:41 4,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:48:01 4,54 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:48:08 4,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:49:51 4,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:50:06 4,14 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:51:37 3,90 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 10:52:43 3,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:53:54 3,70 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:54:10 3,65 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:54:51 3,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:55:58 3,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0055 - Papel higiênico, material celulose virgem, comprimento 30 m, largura 10 cm, tipo picotado, quantidade folhas dupla, cor
branca.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 23:20:49 52,68 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

04/03/2022 - 12:35:46 52,68 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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04/03/2022 - 15:40:42 95,00 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

06/03/2022 - 21:02:27 52,68 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 07:59:18 52,68 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 08:21:30 180,00 (proposta) 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - Licitante não anexou na plataforma Compras antes da
abertura da sessão os documentos de Habilitação. 14/03/2022 10:28:25

07/03/2022 - 10:36:24 52,60 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:41:29 52,55 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:42:56 52,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 10:43:35 52,15 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:44:10 52,10 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:45:16 51,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:45:45 51,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:46:51 50,99 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 10:47:17 50,84 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:47:50 50,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:48:18 49,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:49:47 49,80 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:50:11 49,74 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0056 - Toalha de papel, material papel/ celulose virgem, tipo folha 1 dobra, comprimento 22 cm, largura 20,70 cm, cor branca,
características adicionais interfolhada, macia, absorvente isento de impureza, aplicação em toaletes.
Data Valor CNPJ Situação
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04/03/2022 - 12:37:25 7,09 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

04/03/2022 - 15:41:42 24,25 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

06/03/2022 - 21:02:27 24,30 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 07:59:30 24,30 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 08:22:15 25,00 (proposta) 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - Licitante não anexou na plataforma Compras antes da
abertura da sessão os documentos de Habilitação. 14/03/2022 10:28:25

07/03/2022 - 10:34:41 24,20 01.942.594/0001-12 - Magazine
Meneghel Ltda.

Cancelado - Licitante não anexou na plataforma Compras antes da
abertura da sessão os documentos de Habilitação. 14/03/2022 10:28:25

07/03/2022 - 10:41:37 7,04 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0057 - Prato, material plástico, tamanho grande, características adicionais descartável.
Data Valor CNPJ Situação
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04/03/2022 - 12:39:54 60,90 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

05/03/2022 - 15:45:18 60,90 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:02:27 60,90 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 07:59:43 60,90 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:34:20 60,50 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:41:42 60,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:42:19 60,35 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:43:58 60,20 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:44:15 60,15 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:44:52 60,10 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:45:50 60,04 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:46:20 59,99 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:47:01 59,80 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:47:23 59,74 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:47:56 59,65 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:48:26 59,59 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:49:59 59,50 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:50:19 59,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:50:41 59,35 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

0058 - Sabão barra, composição básica sais + ácido graxo, tipo com alvejante, características adicionais sem perfume.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 23:20:49 5,79 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

04/03/2022 - 12:41:27 5,79 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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04/03/2022 - 15:52:10 7,75 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

05/03/2022 - 15:45:52 5,79 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:02:27 5,79 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 07:59:55 5,79 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:34:30 5,74 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:41:55 5,69 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:42:34 5,60 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:43:06 5,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:44:11 5,45 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:44:19 5,40 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:45:32 5,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:45:58 5,14 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0059 - Sabão pó, aplicação limpeza geral, aditivos alvejante.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 23:20:49 44,65 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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04/03/2022 - 12:42:31 44,65 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

04/03/2022 - 15:53:28 44,60 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

05/03/2022 - 15:46:27 44,65 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:02:27 44,65 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 08:00:07 44,65 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:34:42 44,50 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:42:01 44,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:42:52 44,35 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:43:14 43,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:44:23 42,00 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:44:33 41,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0060 - Saco plástico lixo, capacidade 100l, cor preta, largura 90 cm, altura 90 cm, material polietileno baixa densidade.
Data Valor CNPJ Situação
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04/03/2022 - 12:43:25 41,35 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

04/03/2022 - 15:56:47 15,00 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

05/03/2022 - 15:47:06 41,35 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 21:02:27 41,35 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 08:00:19 41,35 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:42:24 14,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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0061 - Saco plástico lixo, capacidade 30l, cor preta, apresentação peça única, largura. 59 cm, altura 62 cm.
Data Valor CNPJ Situação

04/03/2022 - 15:57:46 15,00 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

05/03/2022 - 15:47:57 22,95 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 10:57:30 22,95 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 22,95 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 08:00:36 22,95 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55
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07/03/2022 - 10:43:26 14,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:45:13 14,80 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:46:34 14,74 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:47:50 14,69 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 10:49:23 14,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:49:48 13,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:50:13 13,50 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:50:45 13,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:51:31 13,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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07/03/2022 - 10:51:47 12,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0062 - Saco plástico lixo, capacidade 50 l, cor preta.
Data Valor CNPJ Situação

04/03/2022 - 16:04:04 15,00 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

05/03/2022 - 15:48:35 22,95 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 10:58:13 22,95 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 22,95 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 08:00:48 22,95 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:43:22 14,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:45:06 14,90 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:45:16 14,84 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0063 - Vassoura, material cerdas piaçava, material cabo madeira plastificada, material cepa madeira, comprimento cepa 30 cm,
comprimento cerdas mínimo 9 cm, características adicionais com cabo colado.
Data Valor CNPJ Situação

04/03/2022 - 16:05:07 9,60 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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06/03/2022 - 11:00:18 9,61 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 9,61 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 08:01:02 9,61 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:43:16 9,55 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0064 - Álcool líquido 70%
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 23:20:49 13,29 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

04/03/2022 - 16:06:05 13,25 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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05/03/2022 - 15:49:14 13,29 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 11:04:38 13,29 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 13,29 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 08:01:15 13,29 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:34:59 13,20 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:43:11 13,15 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:43:34 13,10 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:43:41 12,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:44:00 12,45 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:44:48 12,40 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:45:17 12,35 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:45:25 12,30 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/04/2022 às 12:12:28.
Código verificador: 23BCD7

Página 357 de 491

07/03/2022 - 10:45:34 12,25 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:45:51 12,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:46:03 11,95 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:46:23 11,89 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:47:59 11,80 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:48:21 11,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:48:27 11,75 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:48:46 11,14 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:48:56 11,05 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:49:37 11,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:49:44 10,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:50:05 10,80 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:50:16 10,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 10:50:23 10,75 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:50:50 10,45 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:51:06 10,40 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:51:24 10,35 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:51:38 10,30 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:52:28 10,25 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:52:56 10,20 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:53:14 10,15 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:54:28 10,10 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:54:37 9,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:55:37 9,89 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:56:07 9,84 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:57:13 9,79 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:58:58 9,74 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:00:18 9,69 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 11:00:51 9,64 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:01:25 9,59 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 11:02:19 9,49 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:02:44 9,39 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 11:04:26 9,29 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0065 - Álcool gel 70%
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 23:20:49 12,65 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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04/03/2022 - 16:06:49 12,60 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

05/03/2022 - 15:49:45 12,65 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 11:05:43 12,65 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 12,65 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 08:01:28 12,65 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:35:07 12,55 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:43:02 12,50 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:43:39 12,40 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:43:52 11,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:44:07 11,45 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:44:52 11,40 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:45:26 11,35 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:45:30 11,30 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:45:41 11,25 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:46:28 11,19 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:48:06 11,10 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/04/2022 às 12:12:28.
Código verificador: 23BCD7

Página 366 de 491

07/03/2022 - 10:48:50 11,04 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:49:03 10,99 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:49:35 10,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:49:53 10,86 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:50:56 10,50 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 10:51:12 10,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:51:34 10,39 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:52:03 10,34 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:52:38 10,29 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:53:02 10,20 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 10:53:41 10,15 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:54:36 10,10 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:54:45 10,05 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:55:41 10,00 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:56:19 9,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:57:26 9,89 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:59:04 9,84 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:00:25 9,79 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 11:00:56 9,74 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:01:31 9,69 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 11:02:23 9,59 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:03:08 9,54 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 11:04:34 9,49 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0066 - Garrafa com borrifador para álcool líquido.
Data Valor CNPJ Situação

04/03/2022 - 16:08:10 10,40 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

06/03/2022 - 11:07:50 10,50 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 10,50 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 08:01:39 10,50 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55
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07/03/2022 - 10:42:52 10,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0067 - Dispenser para álcool gel.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 23:20:49 44,80 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

04/03/2022 - 16:13:55 44,75 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

05/03/2022 - 15:53:42 44,80 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 11:10:21 44,80 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 44,80 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 08:01:51 44,80 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:35:17 44,70 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:42:40 44,65 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:42:47 44,60 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:43:28 44,50 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:44:00 44,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:44:25 43,95 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:44:57 43,90 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:45:49 43,85 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:46:11 42,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:46:17 42,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:48:15 42,00 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:48:47 41,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 10:48:55 41,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:50:32 41,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:50:42 40,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:51:19 40,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:52:00 40,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:52:09 40,15 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:53:23 40,10 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 10:53:57 40,05 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:54:27 40,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:54:54 39,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0068 - Cesto para lixo 60 LT V60 litros, telado, com tampa de plástico , resistente
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 23:20:49 62,71 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

04/03/2022 - 16:15:27 62,70 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

05/03/2022 - 15:54:18 62,71 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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06/03/2022 - 11:12:00 62,71 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 62,71 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 08:02:02 62,71 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:35:26 62,65 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:42:21 62,00 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 10:42:41 61,95 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:43:48 61,90 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:44:12 61,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:45:01 60,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:45:44 60,80 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:45:55 60,75 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:46:12 60,69 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:46:28 60,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:46:39 59,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:48:23 59,89 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:49:00 59,84 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:49:07 59,70 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 10:49:26 59,65 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:49:52 59,60 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:50:28 59,54 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:50:55 59,30 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:51:26 56,25 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0069 - Fósforo com madeira 100% reflorestada – pacote com 100cx
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 23:20:49 7,40 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

04/03/2022 - 16:16:40 7,35 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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06/03/2022 - 11:13:08 7,40 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 7,40 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 08:02:16 7,40 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:42:14 7,30 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:42:36 7,25 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:44:21 7,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 10:45:05 6,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:45:52 6,80 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:46:07 6,74 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:46:42 6,82 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:48:34 6,69 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 10:49:05 6,64 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0070 - Papel Toalha , para cozinha macio , absorvente picotado embalagem com 02 unidades
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 23:20:49 7,09 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

04/03/2022 - 16:17:45 7,00 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

05/03/2022 - 15:55:17 7,09 (proposta) 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

06/03/2022 - 11:14:08 7,09 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 7,09 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 08:02:34 7,09 (proposta) 29.520.539/0001-53 - Y M GORAYEB
SANTOS

Cancelado - A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital:
não apresentou a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo
de 90 (noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem
13.3.3.8. do edital; não apresentou as declarações exigidas nos
subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e
13.3.5.8. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no
certame. 14/03/2022 11:16:55

07/03/2022 - 10:38:26 6,95 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:42:06 6,90 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:42:32 6,85 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:44:31 6,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:45:08 6,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:46:46 6,39 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:46:53 6,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:47:35 6,14 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:49:16 6,05 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:49:20 6,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:49:30 5,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:50:58 5,89 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:51:14 5,60 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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07/03/2022 - 10:51:32 5,55 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:52:07 5,50 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:52:23 5,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:53:40 5,40 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:54:01 5,35 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:54:53 5,30 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 10:55:08 5,25 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:55:58 5,20 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:56:24 5,14 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:56:51 5,09 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:57:00 5,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:57:04 5,04 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:57:44 4,95 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:58:10 4,70 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 10:59:09 4,65 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:59:38 4,60 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 10:59:51 4,54 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:00:57 4,45 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37
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07/03/2022 - 11:01:29 4,40 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 11:02:10 4,35 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 11:02:28 4,30 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:03:18 4,25 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS Cancelado - A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o
n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os
preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi
solicitado à arrematante que apresentasse Composição de Preços dos
itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, observou-se
a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas
explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às
exigências do edital na fase de habilitação. 11/03/2022 16:08:37

07/03/2022 - 11:04:40 4,19 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0071 - "RODO PLÁSTICO BASE PLÁSTICA COM DUAS BORRACHAS, DE ESPESSURA NÃO MENOR A 3mm.
CORRETAMENTE ESTICADAS E FIXAS À BASE DO RODO, COM O MESMO COMPRIMENTO DESTA, DEVENDO REMOVER
A ÁGUA SOBRE A SUPERFÍCIE LISA E PLANA. CABO REFORÇADO, EM MADEIRA RESISTENTE, PLATIFICADO"
Data Valor CNPJ Situação

04/03/2022 - 16:19:41 8,45 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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06/03/2022 - 11:15:22 8,49 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 8,49 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:38:35 8,40 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

0072 - Água mineral garrafa 1,5 Litro e Meio embalagem plástica com 06 Unid 1,5 L
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 23:20:49 26,67 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

04/03/2022 - 16:23:11 26,65 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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06/03/2022 - 11:18:53 26,67 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 26,67 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:56:52 26,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:59:31 26,45 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:00:30 26,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 11:01:16 25,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 11:01:40 25,89 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:02:41 25,84 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:03:15 25,79 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:04:52 25,70 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:04:58 25,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 11:05:57 24,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:07:32 20,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 11:07:42 19,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:08:05 19,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 11:09:20 18,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:09:36 18,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 11:10:56 17,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:11:14 16,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 11:11:37 15,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:12:09 15,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 11:12:16 15,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:12:40 15,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 11:13:14 15,14 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:13:36 15,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 11:13:51 14,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0073 - ÁGUA MINERAL 2 LITROS EMBALAGEM PLÁSTICA COM 06 UND. DE 2L
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 23:20:49 27,63 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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04/03/2022 - 16:24:18 27,60 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

06/03/2022 - 11:18:26 27,63 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 27,63 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:57:01 25,30 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:59:25 25,25 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:00:40 25,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 11:01:20 24,14 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:01:49 24,09 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:02:46 24,04 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:03:26 23,89 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 11:04:57 23,84 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:05:09 23,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 11:05:48 22,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:07:40 21,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 11:07:50 20,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:08:14 20,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 11:09:09 20,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:09:46 20,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 11:10:25 19,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:10:38 19,80 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 11:10:47 19,74 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:11:02 19,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 11:11:42 19,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:12:20 18,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 11:12:31 18,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:12:48 18,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 11:13:18 17,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:13:43 17,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 11:13:56 17,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:14:21 17,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

0074 - Açúcar, tipo triturado, composição origem vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, aplicação adoçante - açúcar, tipo
triturado, composição origem vegetal, sacarose de cana-de-açúcar, aplicação adoçante.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 23:20:49 13,14 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

04/03/2022 - 20:00:27 6,00 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

06/03/2022 - 11:20:51 13,14 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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06/03/2022 - 21:02:27 13,14 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:57:11 5,90 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:59:16 5,85 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:00:51 5,30 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 11:01:28 5,24 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:01:58 5,15 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 11:02:51 5,09 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:03:34 5,00 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:05:01 4,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0075 - Adoçante, aspecto físico líquido, ingredientes aspartame, tipo dietético - adoçante aspecto físico líquido, ingredientes
aspartame, tipo dietético.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 23:20:49 16,84 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

04/03/2022 - 20:01:32 16,80 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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06/03/2022 - 11:21:57 16,84 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 16,84 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:57:19 16,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:59:05 16,45 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:01:02 16,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 11:01:35 16,14 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 11:02:06 16,09 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:02:56 16,04 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:03:52 15,99 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:05:07 15,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:05:32 15,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 11:06:04 14,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:07:49 13,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 11:07:58 13,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:08:25 12,90 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 11:09:04 12,84 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:09:54 12,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 11:10:20 12,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0076 - Aveia, apresentação flocos finos, prazo validade 1 ano (fechado), aplicação mingau - aveia, apresentação flocos finos,
prazo validade 1 ano (fechado), aplicação mingau.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 23:20:49 11,44 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/04/2022 às 12:12:28.
Código verificador: 23BCD7

Página 404 de 491

04/03/2022 - 20:03:01 11,30 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

06/03/2022 - 11:23:15 11,44 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 11,44 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:57:26 11,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:58:57 11,15 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:01:12 11,05 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 11:01:39 11,00 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:02:12 10,50 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:03:01 10,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:03:25 10,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 11:05:11 9,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:05:46 10,80 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

0077 - Biscoito, sabor água e sal, tipo bolacha - biscoito, sabor água e sal, tipo bolacha.
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Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 23:20:49 22,77 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

04/03/2022 - 20:06:00 22,75 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

06/03/2022 - 11:29:20 22,77 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 22,77 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:57:40 22,70 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:58:47 22,65 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:01:32 22,20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 11:01:45 22,14 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:02:19 22,00 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:03:06 21,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:03:38 21,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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07/03/2022 - 11:04:04 21,45 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:05:17 21,40 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:06:02 20,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 11:06:45 19,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:07:58 18,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 11:08:03 17,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:08:34 16,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 11:08:50 16,45 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:08:58 16,40 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:10:02 15,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 11:10:19 14,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0078 - Biscoito tipo cream cracker, a base de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal Inter
esterificada, malte, açúcar, leite em pó, sal, fermento biológico e fermentos químicos: bicarbonato de sódio e fosfato monocálcio,
íntegros e crocantes, não quebradiços, com Biscoito tipo cream cracker, a base de farinha de trigo, enriquecido com ferro e ácido
fólico, gordura vegetal Inter esterificada, malte, açúcar, leite em pó, sal, fermento biológico e fermentos químicos: bicarbonato de
sódio e fosfato monocálcio, íntegros e crocantes, não quebradiços, com cocção adequada para o consumo. Isento de substâncias
estranhas à sua composição, que possam comprometer a sua qualidade. Na embalagem deve conter o nome do produto e
fabricante, data de fabricação e validade, número do lote. Peso líquido devem ser 400(quatrocentos) gramas. O produto deve ser
embalado em saco plástico de material atóxico, resistente e hermeticamente fechado. O produto deverá apresentar a validade
mínima de 06 (seis) meses, a partir da data de entrega, e mantendo neste período, as características próprias do produto, caso
contrário será rejeitado.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 23:20:49 22,77 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

04/03/2022 - 20:06:59 18,00 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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06/03/2022 - 11:26:39 22,77 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 22,77 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:57:48 17,90 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 10:58:39 17,85 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:01:41 17,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 11:01:50 16,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 11:02:27 16,89 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:03:14 16,84 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:03:51 16,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 11:04:13 16,45 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 11:05:26 16,40 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0079 - Café, tipo não aplicável, apresentação pó, tipo embalagem a vácuo - café, apresentação pó, tipo embalagem a vácuo.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 23:20:49 31,11 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

04/03/2022 - 20:10:00 31,10 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

06/03/2022 - 11:28:45 31,11 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 31,11 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:58:29 31,00 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 10:58:57 31,05 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 11:01:57 30,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:02:40 30,00 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:03:18 29,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 11:04:24 29,80 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:05:44 29,75 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0080 - Leite em pó integral, com teor de matéria gorda, mínimo de 26%; envasado em recipientes hermético, em saco
aluminizado, pesando 200 gramas, enriquecido com ferro e vitaminas A, C e D, validade mínima 10 meses a contar da data da
entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria ma-369, de 04/09/97. A embalagem deverá conter
externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data da validade, quantidade do
produto. Produto de 1 ª qualidade.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 23:20:49 15,80 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

04/03/2022 - 20:12:53 7,50 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

06/03/2022 - 11:38:40 15,80 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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06/03/2022 - 21:02:27 15,80 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:58:11 15,50 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:02:05 7,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0081 - Suco, apresentação líquido, sabor abacaxi, tipo natural.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 23:20:49 12,70 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

04/03/2022 - 20:15:06 12,65 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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06/03/2022 - 11:55:26 12,70 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 12,70 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:57:47 12,60 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:02:16 12,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 11:03:28 12,45 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 11:04:36 12,40 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:05:15 12,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 11:06:29 11,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:06:40 12,05 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 11:07:11 11,60 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 11:07:28 11,54 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 11:07:49 11,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 11:08:25 10,95 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:08:36 10,90 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:09:03 10,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 11:09:55 10,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 11:10:22 10,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 11:11:05 9,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:12:16 9,70 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 11:12:49 9,64 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:14:45 9,40 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 11:16:40 9,34 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 11:17:02 9,27 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 11:17:56 9,22 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:18:33 9,17 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 11:18:51 9,12 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:19:24 7,00 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 11:19:35 9,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 11:19:44 6,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:19:51 6,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 11:20:05 5,00 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:21:24 4,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

0082 - Margarina, margarina nome – margarina c/sal emb. de 500g, embalado em potes plásticos, fechados.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 23:20:49 15,33 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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04/03/2022 - 20:16:42 7,90 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

06/03/2022 - 11:41:20 15,33 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 15,33 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:57:39 7,85 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:02:35 14,60 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 11:03:31 7,80 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:05:27 7,70 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 11:06:34 7,64 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:07:27 7,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 11:07:33 7,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:08:01 7,20 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/04/2022 às 12:12:28.
Código verificador: 23BCD7

Página 424 de 491

07/03/2022 - 11:08:14 7,15 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:08:31 7,10 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:09:10 7,05 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 11:10:01 7,00 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:10:46 6,90 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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07/03/2022 - 11:11:10 6,84 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:12:25 6,70 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 11:12:55 6,64 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:14:51 6,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 11:16:35 6,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:17:15 6,30 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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07/03/2022 - 11:18:01 6,24 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0083 - Achocolatado, pó, chocolate, formulado com glúten, açúcar, cacau, maltodextrina, vitaminas e emulsificante.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 23:20:49 13,54 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

04/03/2022 - 20:19:19 9,30 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

06/03/2022 - 11:42:49 13,54 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 13,54 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:57:28 9,25 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:03:34 9,20 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0084 - Refrigerante 2 litros Pet - (Refrigerante sabores diversos, 1ª linha, envazados em garrafas tipo PET de 2l, com 06 Unid.
com dados de identificação, data de fabricação, data de validade não inferior à 03 meses).
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 23:20:49 39,99 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

04/03/2022 - 20:24:19 44,00 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

06/03/2022 - 11:45:11 39,99 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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06/03/2022 - 21:02:27 39,99 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:57:14 39,94 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:03:14 38,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 11:03:39 37,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0085 - QUEIJO MOZARELA/MUÇARELA FATIADO EMBALAGEM PLÁSTICA ATÓXICA, RESISTENTE, E ENTREGUE DE
MODO A GARANTIR SUAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E SANIDADE.
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 23:20:49 42,05 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

04/03/2022 - 20:27:11 40,00 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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06/03/2022 - 11:47:03 42,05 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 42,05 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:56:52 39,95 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:03:30 39,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 11:03:46 39,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0086 - "ÁGUA MINERAL 20L + GALÃO (COMPLETO). EMBALAGEM PLÁSTICA GALÃO DE 20L"
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 23:20:49 39,55 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/04/2022 às 12:12:28.
Código verificador: 23BCD7

Página 430 de 491

06/03/2022 - 11:48:05 39,55 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 39,55 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:56:43 39,50 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:03:50 39,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:03:57 35,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

0087 - ÁGUA MINERAL 200ML EMBALAGEM PLÁSTICA COM 24 UNIDADES de 200ML
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 23:20:49 28,35 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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06/03/2022 - 11:49:21 28,35 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 28,35 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:56:34 28,30 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:03:56 28,24 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:04:11 26,50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

0088 - BISCOITO RECHEADO SAVORES SORTIDOS, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 200 G ACONDICIONADO EM CAIXA DE
PAPELÃO DE ATÉ 8 KG.
Data Valor CNPJ Situação
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03/03/2022 - 23:20:49 10,75 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

06/03/2022 - 11:50:20 10,75 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 10,75 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:56:23 10,70 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:04:00 10,64 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:04:23 10,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido
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07/03/2022 - 11:06:14 9,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:07:53 9,80 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:08:14 9,74 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:08:35 9,69 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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07/03/2022 - 11:08:43 9,64 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0089 - BISCOITO DOCE TIPO MAISENA EMBALAGEM PLÁSTICA DE 400 G. ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO DE
ATÉ 4 KG
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 23:20:49 13,44 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

04/03/2022 - 20:33:50 9,00 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

06/03/2022 - 11:51:22 13,44 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

06/03/2022 - 21:02:27 13,44 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42
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07/03/2022 - 10:56:07 13,00 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:04:04 8,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0090 - BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE EMBALAGEM PLÁSTICA DE 400 G ACONDICIONADO EM CAIXA DE
PAPELÃO DE ATÉ 4 KG
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 23:20:49 13,38 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

04/03/2022 - 20:35:43 13,35 (proposta) 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

06/03/2022 - 11:52:28 13,38 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/04/2022 às 12:12:28.
Código verificador: 23BCD7

Página 436 de 491

06/03/2022 - 21:03:25 13,38 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 10:55:45 13,30 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:04:08 13,24 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:04:44 12,00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

07/03/2022 - 11:06:20 11,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:06:38 11,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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07/03/2022 - 11:07:18 10,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:07:38 10,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 11:08:18 9,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:09:29 9,00 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 11:09:41 8,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:10:57 8,70 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20
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07/03/2022 - 11:11:17 8,64 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:12:37 8,50 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI

Cancelado - A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ
41.101.724/0001-09, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo
concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente
a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de
alguns itens arrematados na fase de lances se encontram abaixo
daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31
e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro a mesma
desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos
de habilitação, constatamos que o Balanço Patrimonial apresentado
não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento que
atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame. 14/03/2022 11:19:20

07/03/2022 - 11:13:01 8,44 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

0091 - SUCO DE CAJU GARRAFA VIDRO COM 500 ML
Data Valor CNPJ Situação

03/03/2022 - 23:20:49 9,84 (proposta) 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

Válido

06/03/2022 - 11:54:19 9,84 (proposta) 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16
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06/03/2022 - 21:02:27 9,84 (proposta) 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

07/03/2022 - 11:25:50 7,00 21.049.310/0001-70 - C. T. DE
OLIVEIRA

Cancelado - A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-
70, apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo
Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou
em conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens
arrematados na fase de lances se encontram abaixo daquele praticado
no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por
meio de planilha possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma,
declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos
documentos de Habilitação, observou-se que as Demonstrações
Financeiras do último exercício social, não estão em observância às
Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas
Contábeis, em relação ao Balanço Patrimonial que deve ser classificado
da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e Ativo Não
Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento, Imobilizado e
Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido.
Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo
Não Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de
móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem
como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não
foi possível confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de
Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.
11/03/2022 14:13:16

07/03/2022 - 11:32:47 6,94 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO
GOMES COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI

Cancelado - A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS
EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se
que a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no
entanto, os preços de alguns arrematados na fase de lances se
encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do
fato, foi solicitado aos licitantes que apresentassem Composição de
Preços dos itens, no qual constatamos que esta arrematante não possui
capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20,
22,23, 25, 32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a
desclassificada para estes itens e classificada para os demais
arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos
que a licitante não apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e
Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE informações
necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez Geral e
Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO
GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
INABILITADA no certame. 11/03/2022 12:50:42

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0073 08/03/2022 - 15:15:46 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PLANLHA DE COMPOSIÃO DE PREÇO
CAM. CURRALINHO .pdf

0086 08/03/2022 - 15:16:10 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PLANLHA DE COMPOSIÃO DE PREÇO
CAM. CURRALINHO .pdf

0087 08/03/2022 - 15:16:28 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PLANLHA DE COMPOSIÃO DE PREÇO
CAM. CURRALINHO .pdf

0002 08/03/2022 - 17:15:58 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS PLANILHA DE CUSTO.pdf

0009 08/03/2022 - 17:16:50 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS PLANILHA DE CUSTO.pdf

0014 08/03/2022 - 17:17:22 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS PLANILHA DE CUSTO.pdf

0021 08/03/2022 - 17:17:58 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS PLANILHA DE CUSTO.pdf

0057 08/03/2022 - 17:18:46 19.321.817/0001-90 - A. L. MANGAS PLANILHA DE CUSTO.pdf

0018 08/03/2022 - 17:23:29 21.049.310/0001-70 - C. T. DE OLIVEIRA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS.pdf

0071 08/03/2022 - 17:23:55 21.049.310/0001-70 - C. T. DE OLIVEIRA COMPOSIÇÃO DE PREÇOS.pdf

0001 08/03/2022 - 17:27:19 37.023.510/0001-94 - E DE LEAO GOMES
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

PCFP MODELO-E DE LEAO.pdf

0032 11/03/2022 - 16:30:07 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

PROPOSTA READEQUADA.pdf

0056 11/03/2022 - 16:36:03 01.942.594/0001-12 - Magazine Meneghel
Ltda.

PROPOSTA E CATÁLOGO.pdf

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=874876&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=874876&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=874877&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=874877&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=874879&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=874879&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=875523&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=875528&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=875530&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=875531&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=875534&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=875540&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=875542&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=875544&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=881353&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=881390&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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0056 11/03/2022 - 16:38:26 01.942.594/0001-12 - Magazine Meneghel
Ltda.

DOCUMENTOS---.zip

0003 11/03/2022 - 16:58:20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0004 11/03/2022 - 16:58:30 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0005 11/03/2022 - 16:58:45 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0012 11/03/2022 - 16:59:03 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0014 11/03/2022 - 16:59:12 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0017 11/03/2022 - 16:59:23 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0018 11/03/2022 - 16:59:35 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0020 11/03/2022 - 16:59:47 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0022 11/03/2022 - 17:00:01 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0024 11/03/2022 - 17:00:10 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0025 11/03/2022 - 17:00:25 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0030 11/03/2022 - 17:00:38 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0052 11/03/2022 - 17:01:20 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0053 11/03/2022 - 17:01:32 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0054 11/03/2022 - 17:01:48 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0055 11/03/2022 - 17:02:09 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0058 11/03/2022 - 17:02:25 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0059 11/03/2022 - 17:02:35 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0064 11/03/2022 - 17:02:49 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0067 11/03/2022 - 17:02:58 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0068 11/03/2022 - 17:03:09 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0069 11/03/2022 - 17:03:30 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0072 11/03/2022 - 17:03:47 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0073 11/03/2022 - 17:03:56 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0074 11/03/2022 - 17:04:49 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0075 11/03/2022 - 17:05:10 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=881406&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=881482&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=881484&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=881487&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=881490&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=881492&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=881494&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=881497&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=881499&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=881502&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=881504&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=881505&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=881506&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=881507&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=881508&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=881509&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=881510&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=881511&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=881512&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=881513&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=881514&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=881515&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=881516&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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0077 11/03/2022 - 17:05:28 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0079 11/03/2022 - 17:05:40 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0084 11/03/2022 - 17:06:01 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0085 11/03/2022 - 17:06:10 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0086 11/03/2022 - 17:06:19 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0087 11/03/2022 - 17:06:31 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0088 11/03/2022 - 17:07:04 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0091 11/03/2022 - 17:08:09 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 11.03.zip

0001 11/03/2022 - 17:46:55 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

READEQUADA OK.pdf

0002 11/03/2022 - 17:48:07 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

READEQUADA OK.pdf

0006 11/03/2022 - 17:53:17 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

READEQUADA OK.pdf

0007 11/03/2022 - 17:54:34 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

READEQUADA OK.pdf

0008 11/03/2022 - 17:55:51 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

READEQUADA OK.pdf

0009 11/03/2022 - 17:57:03 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

READEQUADA OK.pdf

0010 11/03/2022 - 17:58:25 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

READEQUADA OK.pdf

0011 11/03/2022 - 17:59:25 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

READEQUADA OK.pdf

0013 11/03/2022 - 18:01:20 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

READEQUADA OK.pdf

0015 11/03/2022 - 18:03:07 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

READEQUADA OK.pdf

0016 11/03/2022 - 18:04:36 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

READEQUADA OK.pdf

0019 11/03/2022 - 18:05:22 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

READEQUADA OK.pdf

0021 11/03/2022 - 18:06:43 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

READEQUADA OK.pdf

0023 11/03/2022 - 18:07:24 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

READEQUADA OK.pdf

0026 11/03/2022 - 18:08:22 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

READEQUADA OK.pdf

0027 11/03/2022 - 18:09:07 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

READEQUADA OK.pdf

0028 11/03/2022 - 18:09:43 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

READEQUADA OK.pdf

0029 11/03/2022 - 18:10:27 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

READEQUADA OK.pdf

0031 11/03/2022 - 18:11:31 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

READEQUADA OK.pdf

0033 11/03/2022 - 18:12:40 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

READEQUADA OK.pdf

0034 11/03/2022 - 18:13:31 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

READEQUADA OK.pdf

0035 11/03/2022 - 18:14:15 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

READEQUADA OK.pdf

0036 11/03/2022 - 18:14:58 41.101.724/0001-09 - NPE COMERCIO E
SERVIÇOS EIRELI

READEQUADA OK.pdf

0031 14/03/2022 - 11:58:32 29.500.349/0001-74 - LSF COMERCIO E
SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI

PROPOSTA CAMARA CURRALINHO.pdf

0032 14/03/2022 - 12:05:32 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA – ME.

PROPOSTA.pdf
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0001 14/03/2022 - 12:28:58 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI
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0003 14/03/2022 - 12:29:26 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0004 14/03/2022 - 12:32:13 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0005 14/03/2022 - 12:32:34 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0006 14/03/2022 - 12:32:54 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0007 14/03/2022 - 12:33:35 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0008 14/03/2022 - 12:35:32 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0011 14/03/2022 - 12:36:00 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0012 14/03/2022 - 12:36:18 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0013 14/03/2022 - 12:36:41 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0014 14/03/2022 - 12:37:49 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0015 14/03/2022 - 12:38:50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0016 14/03/2022 - 12:39:10 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0017 14/03/2022 - 12:41:09 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0018 14/03/2022 - 12:41:31 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0019 14/03/2022 - 12:41:50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0020 14/03/2022 - 12:42:23 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0021 14/03/2022 - 12:42:50 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0022 14/03/2022 - 12:43:32 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0024 14/03/2022 - 12:43:55 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0025 14/03/2022 - 12:44:19 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0026 14/03/2022 - 12:44:41 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0027 14/03/2022 - 12:44:58 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0028 14/03/2022 - 12:45:19 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0029 14/03/2022 - 12:45:37 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0030 14/03/2022 - 12:46:01 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0039 14/03/2022 - 12:46:27 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip
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0040 14/03/2022 - 12:46:44 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI
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0041 14/03/2022 - 12:47:02 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
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COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI
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0054 14/03/2022 - 12:51:03 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0055 14/03/2022 - 12:51:46 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0058 14/03/2022 - 12:52:06 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI
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0059 14/03/2022 - 12:52:22 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0064 14/03/2022 - 12:52:42 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0065 14/03/2022 - 12:53:03 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0067 14/03/2022 - 12:53:26 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0068 14/03/2022 - 12:53:47 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
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COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip
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COMERCIO DE ALIMENTOS E
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PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip
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COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0077 14/03/2022 - 12:57:06 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=882950&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=882951&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=882952&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=882954&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=882956&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=882957&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=882958&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=882960&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=882961&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=882962&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=882963&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=882965&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=882966&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=882969&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=882972&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=882973&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=882975&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=882976&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=882979&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=882982&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=882984&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=882985&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=882990&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=882992&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=882995&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=882997&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=882999&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
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0078 14/03/2022 - 12:57:28 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0079 14/03/2022 - 12:57:47 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0080 14/03/2022 - 12:58:07 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0081 14/03/2022 - 12:58:32 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0082 14/03/2022 - 12:58:52 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0083 14/03/2022 - 12:59:15 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0084 14/03/2022 - 12:59:37 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0085 14/03/2022 - 12:59:56 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0086 14/03/2022 - 13:00:17 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0087 14/03/2022 - 13:00:37 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0088 14/03/2022 - 13:00:55 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0089 14/03/2022 - 13:01:15 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0090 14/03/2022 - 13:01:32 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

0091 14/03/2022 - 13:01:52 12.590.136/0001-88 - MARAJO
COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI

PROPOSTA CONSOLIDADA 14.03.zip

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

MACRO
COMERCIAL
EIRELI

22/02/2022 -
09:11

macro.comercial@outlook.com1 - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

MACRO
COMERCIAL
EIRELI

22/02/2022 -
09:12

macro.comercial@outlook.com1 - - - HABILITAÇÃO 1

LSF COMERCIO
E SERVICOS DE
IMPRESSAO
EIRELI

02/03/2022 -
11:40

LEANDRO DE
SOUZA FRANCO

02/2022 - - - HABILITAÇÃO 1

LSF COMERCIO
E SERVICOS DE
IMPRESSAO
EIRELI

02/03/2022 -
11:40

LEANDRO DE
SOUZA FRANCO

02/2022 - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA
– ME.

03/03/2022 -
14:59

Jéssica Matos . - - - HABILITAÇÃO 1

V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA
– ME.

03/03/2022 -
14:59

Jéssica Matos . - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

MARAJO
COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES
EIRELI

03/03/2022 -
23:37

Elielton de Oliveira
Silva

PROPOSTA - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

MARAJO
COMERCIO DE
ALIMENTOS E
VARIEDADES
EIRELI

06/03/2022 -
12:38

Elielton de Oliveira
Silva

HABILITAÇÃO - - - HABILITAÇÃO 1

Y M GORAYEB
SANTOS

07/03/2022 -
07:54

ÉDER DE JESUS
FERREIRA
CARDOSO

01 - - - HABILITAÇÃO 1

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=883003&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=883005&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=883009&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=883012&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=883015&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=883016&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=883017&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=883020&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=883022&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=883024&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=883025&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=883026&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=883027&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=883029&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4770931&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4770931&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4770974&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4837189&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4837190&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4837190&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4852727&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4852732&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4852732&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4859860&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4859860&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4874311&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4876734&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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Y M GORAYEB
SANTOS

07/03/2022 -
07:54

ÉDER DE JESUS
FERREIRA
CARDOSO

01 - - - PROPOSTA DE
PREÇOS

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

14/03/2022 - 10:46:14 Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53 Item 0046 - Escovão, nome escovão-escova para limpeza - limpeza geral, oval,
base de plástico, com cerdas nylon, sem alça, sem cabo.

Desclassificação: Licitante não apresentou Proposta Consolidada dentro do prazo concedido.

14/03/2022 - 10:47:06 Y M GORAYEB SANTOS 29.520.539/0001-53 Item 0047 - Espanador para teto cerdas nylon com cabo de madeira de 3 metros.

Desclassificação: Licitante não apresentou Proposta consolidada dentro do prazo concedido.

14/03/2022 - 13:43:25 LSF COMERCIO E
SERVICOS DE IMPRESSAO
EIRELI

29.500.349/0001-74 Item 0031 - TINTA ORIGINAL P/ EPSON L220 (PRETA E COLORIDA)
Especificação: tinta epson T664 colorida e preta embalagem contendo 70ml cada.

Desclassificação: Informamos à licitante LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI, que não conseguimos consultar seus documentos de habilitação por estar
apresentando erro no arquivo anexado. Tentamos acessar o documento em outros computadores, porém não obtivemos êxito. Considerando que é de responsabilidade do
licitante apresentar arquivos dos documentos em sua perfeita visualização para consulta, decidimos pela sua Inabilitação para o item arrematado.

14/03/2022 - 15:03:04 MACRO COMERCIAL
EIRELI

42.838.296/0001-64 Item 0031 - TINTA ORIGINAL P/ EPSON L220 (PRETA E COLORIDA)
Especificação: tinta epson T664 colorida e preta embalagem contendo 70ml cada.

Desclassificação: Fornecedor informou por meio do chat que o valor de sua Proposta está no limite. O valor médio cotado para o item é de R$ 66,63 e o valor de ofertado pelo
licitante é de R$ 149,98, sendo assim, desclassifico sua proposta por estar acima da média estimada pela administração.

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

14/03/2022 - 15:34 - - - -

0002 - Caixa arquivo, polietileno alta densidade, variada, dobrável, aditivada contra
ação de raios solares, armazenamento de processos, 600x400 x313mm.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.321.817/0001-90 - A. L.
MANGAS

14/03/2022 - 15:27:44 MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS
DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O
BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER COMPROVADO NO SITE
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

Indeferido

Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem
12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

0003 - Caneta esferográfica com tinta na cor azul; fabricado em plástico resistente
incolor e transparente, ponta com esfera de tungstênio com escrita fina; carga e
tampa conectadas ao corpo por encaixe. Caixa com 50 unidades

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.321.817/0001-90 - A. L.
MANGAS

14/03/2022 - 15:28:00 MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS
DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O
BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER COMPROVADO NO SITE
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

Indeferido

Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem
12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

0004 - Caneta esferográfica com tinta na cor preta; fabricado em plástico resistente
incolor e transparente, ponta com esfera de tungstênio com escrita fina; carga e
tampa conectadas ao corpo por encaixe. Caixa com 50 unidades.

Intenções de Recurso

https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4876736&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=4876736&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.321.817/0001-90 - A. L.
MANGAS

14/03/2022 - 15:28:12 MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS
DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O
BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER COMPROVADO NO SITE
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

Indeferido

Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem
12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

0005 - Caneta marca-texto, plástico reciclado, facetada, amarela, não recarregável,
traço 1 a 4 mm / fluorescente.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.321.817/0001-90 - A. L.
MANGAS

14/03/2022 - 15:28:34 MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS
DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O
BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER COMPROVADO NO SITE
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

Indeferido

Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem
12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

0008 - Envelope, material papel sulfite, gramatura 75g/m2, tipo carta, comprimento
162mm, cor branca, largura114mm.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.321.817/0001-90 - A. L.
MANGAS

14/03/2022 - 15:28:53 MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS
DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O
BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER COMPROVADO NO SITE
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

Indeferido

Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem
12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

0009 - Envelope de papel tipo saco, tamanho Oficio Formato 240x340. Cor branco.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.321.817/0001-90 - A. L.
MANGAS

14/03/2022 - 15:29:09 MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS
DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O
BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER COMPROVADO NO SITE
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

Indeferido

Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem
12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

0010 - Envelope pardo tamanho meio ofício.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.321.817/0001-90 - A. L.
MANGAS

14/03/2022 - 15:29:18 MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS
DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O
BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER COMPROVADO NO SITE
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

Indeferido

Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem
12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

0012 - Extrator grampo, material aço galvanizado, tipo espátula, comprimento150mm,
largura 15mm.
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Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.321.817/0001-90 - A. L.
MANGAS

14/03/2022 - 15:29:31 MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS
DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O
BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER COMPROVADO NO SITE
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

Indeferido

Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem
12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

0014 - Grampeador, metal, profissional, 100 fl, 23/6, 23/8, 23/10, e 23/13, ajuste de
profundidade/base emborrachada.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.321.817/0001-90 - A. L.
MANGAS

14/03/2022 - 15:29:47 MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS
DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O
BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER COMPROVADO NO SITE
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

Indeferido

Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem
12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

0015 - Grampeador, metal, mesa, 25 fl, 26/6, base de borracha.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.321.817/0001-90 - A. L.
MANGAS

14/03/2022 - 15:29:58 MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS
DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O
BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER COMPROVADO NO SITE
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

Indeferido

Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem
12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

0017 - Grampo p/grampeador 23/10, caixa com 1.000 unidades

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.321.817/0001-90 - A. L.
MANGAS

14/03/2022 - 15:30:07 MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS
DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O
BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER COMPROVADO NO SITE
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

Indeferido

Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem
12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

0019 - Papel almaço, material celulose vegetal, gramatura 75g/m2, comprimento
310mm, tipo com pauta e margem.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.321.817/0001-90 - A. L.
MANGAS

14/03/2022 - 15:30:19 MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS
DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O
BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER COMPROVADO NO SITE
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

Indeferido

Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem
12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.
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0021 - Pasta arquivo, material papelão prensado, tipo simples com abas, largura 230
mm, altura 360 mm, lombada estreita mm, características adicionais com elástico.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.321.817/0001-90 - A. L.
MANGAS

14/03/2022 - 15:30:31 MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS
DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O
BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER COMPROVADO NO SITE
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

Indeferido

Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem
12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

0022 - Pasta arquivo, material plástico corrugado flexível, tipo com abas, largura 245
mm, altura 335 mm, lombada 20 mm, cor amarela, características adicionais com
elástico.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.321.817/0001-90 - A. L.
MANGAS

14/03/2022 - 15:30:50 MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS
DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O
BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER COMPROVADO NO SITE
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

Indeferido

Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem
12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

0023 - Pasta arquivo, material plástico corrugado flexível, largura igual ou superior a
235 mm, altura igual ousuperior 335 mm, lombada de 40mm, cor verde, com elástico.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.321.817/0001-90 - A. L.
MANGAS

14/03/2022 - 15:30:58 MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS
DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O
BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER COMPROVADO NO SITE
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

Indeferido

Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem
12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

0026 - Pilha, tamanho pequena, tipo alcalina, modelo AAA.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.321.817/0001-90 - A. L.
MANGAS

14/03/2022 - 15:31:13 MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS
DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O
BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER COMPROVADO NO SITE
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

Indeferido

Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem
12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

0033 - LIVRO DE ATA 100 FOLHAS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/04/2022 às 12:12:28.
Código verificador: 23BCD7

Página 449 de 491

19.321.817/0001-90 - A. L.
MANGAS

14/03/2022 - 15:31:30 MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS
DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O
BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER COMPROVADO NO SITE
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

Indeferido

Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem
12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

0034 - LIVRO DE PROTOCOLO 100 FOLHAS

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.321.817/0001-90 - A. L.
MANGAS

14/03/2022 - 15:31:40 MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS
DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O
BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER COMPROVADO NO SITE
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

Indeferido

Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem
12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

0057 - Prato, material plástico, tamanho grande, características adicionais
descartável.

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.321.817/0001-90 - A. L.
MANGAS

14/03/2022 - 15:32:04 MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS
DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O
BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER COMPROVADO NO SITE
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

Indeferido

Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem
12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

0064 - Álcool líquido 70%

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.321.817/0001-90 - A. L.
MANGAS

14/03/2022 - 15:32:23 MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS
DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O
BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER COMPROVADO NO SITE
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

Indeferido

Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem
12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

0065 - Álcool gel 70%

Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.321.817/0001-90 - A. L.
MANGAS

14/03/2022 - 15:32:31 MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS
DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O
BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER COMPROVADO NO SITE
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

Indeferido

Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem
12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

0070 - Papel Toalha , para cozinha macio , absorvente picotado embalagem com 02
unidades

Intenções de Recurso
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CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

19.321.817/0001-90 - A. L.
MANGAS

14/03/2022 - 15:32:46 MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS
DOCUMENTAÇÕES SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O
BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER COMPROVADO NO SITE
PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

Indeferido

Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem
12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

Chat
Data Apelido Frase

07/03/2022 - 09:04:57 Pregoeiro Bom dia, senhores Licitantes!

07/03/2022 - 09:07:09 Pregoeiro Sejam bem-vindos à sessão pública do Pregão Eletrônico de nº 002/2022-PE-CMC, que possui por objeto a
Contratação de Pessoa Jurídica para Aquisição de Materiais de Consumo: Materiais de Expediente, Higiene,
Limpeza e Descartável, Água Mineral e Gêneros Alimentícios, conforme especificações contidas no Termo
de Referência, visando atender às necessidades da Câmara Municipal de Curralinho/PA.

07/03/2022 - 09:08:43 Pregoeiro Ato contínuo, vamos analisar as propostas cadastradas, em seguida, abriremos a fase de lances para
aquelas propostas aceitas.

07/03/2022 - 09:08:49 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

07/03/2022 - 09:17:54 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

07/03/2022 - 09:17:54 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.

07/03/2022 - 09:17:54 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,05. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será
desconsiderado.

07/03/2022 - 09:17:54 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.

07/03/2022 - 09:18:10 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:18:10 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:18:11 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:18:11 Sistema O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:18:12 Sistema O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:18:12 Sistema O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:18:14 Sistema O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:18:14 Sistema O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:18:14 Sistema O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:18:14 Sistema O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:18:17 Sistema O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:18:17 Sistema O item 0006 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:18:18 Sistema O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:18:18 Sistema O item 0007 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:18:20 Sistema O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:18:20 Sistema O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:18:21 Sistema O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:18:21 Sistema O item 0009 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:18:22 Sistema O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:18:22 Sistema O item 0010 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:18:39 Sistema O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:18:39 Sistema O item 0011 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:18:41 Sistema O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:18:41 Sistema O item 0012 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:18:42 Sistema O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:18:42 Sistema O item 0013 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:18:49 Sistema O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:18:49 Sistema O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:18:50 Sistema O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:18:50 Sistema O item 0015 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:18:52 Sistema O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:18:52 Sistema O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:19:11 Sistema O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
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07/03/2022 - 09:19:11 Sistema O item 0017 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:19:12 Sistema O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:19:12 Sistema O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:19:14 Sistema O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:19:14 Sistema O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:19:15 Sistema O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:19:15 Sistema O item 0020 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:24:09 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 6,75 para o item 0020 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

07/03/2022 - 09:24:24 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 6,75 para o item 0020 foi rejeitado pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:29:25 Sistema O item 0004 foi encerrado.

07/03/2022 - 09:29:52 Sistema O item 0018 foi encerrado.

07/03/2022 - 09:30:16 Sistema O item 0020 foi encerrado.

07/03/2022 - 09:30:28 Sistema O item 0001 foi encerrado.

07/03/2022 - 09:30:44 Sistema O item 0006 foi encerrado.

07/03/2022 - 09:32:57 Sistema O item 0010 foi encerrado.

07/03/2022 - 09:33:17 Sistema O item 0016 foi encerrado.

07/03/2022 - 09:34:48 Sistema O item 0011 foi encerrado.

07/03/2022 - 09:40:44 Sistema O item 0012 foi encerrado.

07/03/2022 - 09:41:32 Sistema O item 0008 foi encerrado.

07/03/2022 - 09:45:25 Sistema O item 0007 foi encerrado.

07/03/2022 - 09:46:28 Sistema O item 0017 foi encerrado.

07/03/2022 - 09:47:28 Sistema O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:47:28 Sistema O item 0021 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:47:29 Sistema O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:47:29 Sistema O item 0022 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:47:31 Sistema O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:47:31 Sistema O item 0023 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:47:32 Sistema O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:47:32 Sistema O item 0024 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:47:41 Sistema O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:47:41 Sistema O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:47:47 Sistema O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:47:47 Sistema O item 0027 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:47:49 Sistema O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:47:49 Sistema O item 0028 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:47:50 Sistema O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:47:50 Sistema O item 0029 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:47:51 Sistema O item 0030 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:47:51 Sistema O item 0030 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:47:54 Sistema O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:47:54 Sistema O item 0026 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:48:53 Sistema O item 0003 foi encerrado.

07/03/2022 - 09:49:05 Sistema O item 0005 foi encerrado.

07/03/2022 - 09:50:12 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 20,00 para o item 0015 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

07/03/2022 - 09:54:30 Sistema O item 0013 foi encerrado.

07/03/2022 - 09:55:47 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 20,00 para o item 0015 foi aprovado pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:57:50 Sistema O item 0009 foi encerrado.

07/03/2022 - 09:57:56 Sistema O item 0015 foi encerrado.

07/03/2022 - 09:58:05 Sistema O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:58:05 Sistema O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:58:07 Sistema O item 0032 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:58:07 Sistema O item 0032 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:58:08 Sistema O item 0033 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:58:08 Sistema O item 0033 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:58:10 Sistema O item 0034 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:58:10 Sistema O item 0034 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
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07/03/2022 - 09:58:14 Sistema O item 0035 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:58:14 Sistema O item 0035 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:58:17 Sistema O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:58:17 Sistema O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:58:19 Sistema O item 0037 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:58:19 Sistema O item 0037 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:58:21 Sistema O item 0038 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:58:21 Sistema O item 0038 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:58:23 Sistema O item 0039 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:58:23 Sistema O item 0039 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:58:27 Sistema O item 0040 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 09:58:27 Sistema O item 0040 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 09:59:05 Sistema O item 0019 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:04:35 Sistema O item 0028 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:04:40 Sistema O item 0029 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:06:50 Sistema O item 0002 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:07:05 Sistema O item 0014 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:08:21 Sistema O item 0037 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:08:21 Sistema O item 0038 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:08:35 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 6,65 para o item 0027 pelo fornecedor responsável pelo seu
registro.

07/03/2022 - 10:09:39 Sistema O item 0021 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:10:07 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 6,65 para o item 0027 foi aprovado pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:10:15 Sistema O item 0035 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:11:07 Sistema O item 0027 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:11:10 Sistema O item 0026 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:14:09 Sistema O item 0036 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:14:48 Sistema O item 0031 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:17:28 Sistema O item 0041 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:17:28 Sistema O item 0041 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:17:31 Sistema O item 0042 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:17:31 Sistema O item 0042 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:17:32 Sistema O item 0043 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:17:32 Sistema O item 0043 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:17:33 Sistema O item 0044 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:17:33 Sistema O item 0044 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:17:35 Sistema O item 0045 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:17:35 Sistema O item 0045 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:17:36 Sistema O item 0046 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:17:36 Sistema O item 0046 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:17:38 Sistema O item 0047 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:17:38 Sistema O item 0047 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:17:40 Sistema O item 0048 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:17:40 Sistema O item 0048 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:17:41 Sistema O item 0049 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:17:41 Sistema O item 0049 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:17:44 Sistema O item 0050 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:17:44 Sistema O item 0050 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:18:25 Sistema O item 0039 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:18:38 Sistema O item 0032 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:25:03 Sistema O item 0022 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:26:01 Sistema O item 0040 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:28:35 Sistema O item 0046 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:30:03 Sistema O item 0047 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:30:18 Sistema O item 0048 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:30:21 Sistema O item 0049 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:30:27 Sistema O item 0050 foi encerrado.
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07/03/2022 - 10:30:39 Sistema O item 0034 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:30:42 Sistema O item 0033 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:30:57 Sistema O item 0023 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:33:33 Sistema O item 0051 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:33:33 Sistema O item 0051 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:33:34 Sistema O item 0052 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:33:34 Sistema O item 0052 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:33:35 Sistema O item 0053 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:33:35 Sistema O item 0053 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:33:35 Sistema O item 0054 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:33:35 Sistema O item 0054 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:33:36 Sistema O item 0055 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:33:36 Sistema O item 0055 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:33:38 Sistema O item 0056 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:33:38 Sistema O item 0056 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:33:39 Sistema O item 0057 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:33:39 Sistema O item 0057 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:33:40 Sistema O item 0058 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:33:40 Sistema O item 0058 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:33:41 Sistema O item 0059 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:33:41 Sistema O item 0059 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:33:42 Sistema O item 0060 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:33:42 Sistema O item 0060 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:33:51 Sistema O item 0061 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:33:51 Sistema O item 0061 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:33:52 Sistema O item 0062 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:33:52 Sistema O item 0062 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:33:53 Sistema O item 0063 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:33:53 Sistema O item 0063 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:33:54 Sistema O item 0064 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:33:54 Sistema O item 0064 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:34:05 Sistema O item 0065 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:34:05 Sistema O item 0065 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:34:06 Sistema O item 0066 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:34:06 Sistema O item 0066 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:34:08 Sistema O item 0067 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:34:08 Sistema O item 0067 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:34:09 Sistema O item 0068 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:34:09 Sistema O item 0068 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:34:10 Sistema O item 0069 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:34:10 Sistema O item 0069 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:34:10 Sistema O item 0070 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:34:10 Sistema O item 0070 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:36:17 Sistema O item 0024 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:36:26 Sistema O item 0025 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:36:56 Sistema O item 0044 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:37:43 Sistema O item 0071 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:37:43 Sistema O item 0071 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:40:21 Sistema O item 0042 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:40:45 Sistema O item 0043 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:41:27 Sistema O item 0045 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:41:51 Sistema O item 0041 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:42:55 Sistema O item 0030 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:43:40 Sistema O item 0056 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:44:25 Sistema O item 0060 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:44:52 Sistema O item 0066 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:45:16 Sistema O item 0063 foi encerrado.
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07/03/2022 - 10:45:52 Sistema O item 0051 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:46:35 Sistema O item 0059 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:47:17 Sistema O item 0062 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:47:44 Sistema O item 0071 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:47:59 Sistema O item 0058 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:51:07 Sistema O item 0069 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:52:12 Sistema O item 0055 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:52:43 Sistema O item 0057 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:53:28 Sistema O item 0068 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:53:49 Sistema O item 0061 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:53:59 Sistema O item 0072 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:53:59 Sistema O item 0072 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:54:01 Sistema O item 0073 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:54:01 Sistema O item 0073 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:54:03 Sistema O item 0074 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:54:03 Sistema O item 0074 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:54:04 Sistema O item 0075 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:54:04 Sistema O item 0075 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:54:06 Sistema O item 0076 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:54:06 Sistema O item 0076 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:54:08 Sistema O item 0077 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:54:08 Sistema O item 0077 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:54:09 Sistema O item 0078 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:54:09 Sistema O item 0078 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:54:11 Sistema O item 0079 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:54:11 Sistema O item 0079 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:54:11 Sistema O item 0080 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:54:11 Sistema O item 0080 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:54:22 Sistema O item 0081 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:54:22 Sistema O item 0081 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:54:23 Sistema O item 0082 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:54:23 Sistema O item 0082 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:54:24 Sistema O item 0083 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:54:24 Sistema O item 0083 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:54:25 Sistema O item 0084 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:54:25 Sistema O item 0084 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:54:27 Sistema O item 0085 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:54:27 Sistema O item 0085 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:54:28 Sistema O item 0086 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:54:28 Sistema O item 0086 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:54:29 Sistema O item 0087 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:54:29 Sistema O item 0087 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:54:30 Sistema O item 0088 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:54:30 Sistema O item 0088 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:54:31 Sistema O item 0089 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:54:31 Sistema O item 0089 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:54:32 Sistema O item 0090 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 10:54:32 Sistema O item 0090 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 10:54:40 Sistema O item 0053 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:56:56 Sistema O item 0067 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:57:59 Sistema O item 0054 foi encerrado.

07/03/2022 - 10:58:36 Sistema O item 0052 foi encerrado.

07/03/2022 - 11:04:13 Sistema O item 0080 foi encerrado.

07/03/2022 - 11:05:35 Sistema O item 0083 foi encerrado.

07/03/2022 - 11:05:41 Sistema O item 0084 foi encerrado.

07/03/2022 - 11:05:47 Sistema O item 0085 foi encerrado.

07/03/2022 - 11:05:59 Sistema O item 0086 foi encerrado.
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07/03/2022 - 11:06:05 Sistema O item 0089 foi encerrado.

07/03/2022 - 11:06:11 Sistema O item 0087 foi encerrado.

07/03/2022 - 11:06:26 Sistema O item 0064 foi encerrado.

07/03/2022 - 11:06:35 Sistema O item 0065 foi encerrado.

07/03/2022 - 11:06:41 Sistema O item 0070 foi encerrado.

07/03/2022 - 11:07:02 Sistema O item 0074 foi encerrado.

07/03/2022 - 11:07:26 Sistema O item 0078 foi encerrado.

07/03/2022 - 11:07:44 Sistema O item 0079 foi encerrado.

07/03/2022 - 11:07:47 Sistema O item 0076 foi encerrado.

07/03/2022 - 11:10:45 Sistema O item 0088 foi encerrado.

07/03/2022 - 11:12:19 Sistema O item 0077 foi encerrado.

07/03/2022 - 11:12:22 Sistema O item 0075 foi encerrado.

07/03/2022 - 11:15:01 Sistema O item 0090 foi encerrado.

07/03/2022 - 11:15:53 Sistema O item 0072 foi encerrado.

07/03/2022 - 11:16:23 Sistema O item 0073 foi encerrado.

07/03/2022 - 11:20:03 Sistema O item 0082 foi encerrado.

07/03/2022 - 11:23:25 Sistema O item 0081 foi encerrado.

07/03/2022 - 11:25:25 Sistema O item 0091 foi aberto pelo pregoeiro.

07/03/2022 - 11:25:25 Sistema O item 0091 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

07/03/2022 - 11:35:25 Sistema O item 0091 foi encerrado.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0001 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 12,95.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0002 teve como arrematante A. L. MANGAS - ME com lance de R$ 12,40.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0003 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 33,39.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0004 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 34,85.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0005 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 22,49.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0006 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 2,75.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0007 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 2,35.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0008 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 1,25.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0009 teve como arrematante A. L. MANGAS - ME com lance de R$ 0,95.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0010 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 3,35.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0011 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 2,95.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0012 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 4,15.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0013 teve como arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com lance de R$
5,90.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0014 teve como arrematante A. L. MANGAS - ME com lance de R$ 113,80.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0015 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 19,60.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0016 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 10,35.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0017 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 12,15.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0018 teve como arrematante C. T. DE OLIVEIRA - ME com lance de R$ 48,00.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0019 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 46,45.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0020 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 6,60.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0021 teve como arrematante A. L. MANGAS - ME com lance de R$ 3,79.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0022 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 4,79.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0023 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 9,04.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0024 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 177,54.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0025 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 19,64.
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07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0026 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 6,60.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0027 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 6,60.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0028 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 1,15.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0029 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 1,94.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0030 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 5,80.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0031 teve como arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com lance de R$
49,50.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0032 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 36,94.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0033 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 14,54.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0034 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 16,64.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0035 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 30,44.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0036 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 29,85.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0037 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 31,14.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0038 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 31,19.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0039 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 2,44.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0040 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 9,94.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0041 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 5,22.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0042 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 6,39.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0043 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 3,44.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0044 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 2,69.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0045 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 2,09.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0046 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 10,34.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0047 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 17,64.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0048 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 1,29.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0049 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 4,74.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0050 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 2,44.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0051 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 3,90.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0052 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 45,04.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0053 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 1,50.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0054 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 3,44.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0055 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 49,74.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0056 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 7,04.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0057 teve como arrematante A. L. MANGAS - ME com lance de R$ 59,35.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0058 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 5,14.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0059 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 41,94.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0060 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 14,94.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0061 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 12,94.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0062 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 14,84.
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07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0063 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 9,55.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0064 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 9,29.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0065 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 9,49.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0066 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 10,35.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0067 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 39,95.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0068 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 56,25.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0069 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 6,64.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0070 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 4,19.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0071 teve como arrematante C. T. DE OLIVEIRA - ME com lance de R$ 8,40.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0072 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 14,94.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0073 teve como arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI - ME
com lance de R$ 17,20.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0074 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 4,94.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0075 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 12,44.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0076 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 9,94.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0077 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 14,94.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0078 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 16,40.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0079 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 29,75.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0080 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 7,44.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0081 teve como arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com lance de R$
4,50.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0082 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 6,24.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0083 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 9,20.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0084 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 37,94.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0085 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 39,44.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0086 teve como arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI - ME
com lance de R$ 35,00.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0087 teve como arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI - ME
com lance de R$ 26,50.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0088 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 9,64.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0089 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 8,94.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0090 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 8,44.

07/03/2022 - 11:35:29 Sistema O item 0091 teve como arrematante E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP/SS com
lance de R$ 6,94.

07/03/2022 - 11:35:30 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

07/03/2022 - 11:37:48 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 07/03/2022 às 13:38.

07/03/2022 - 11:38:51 Pregoeiro Senhores arrematantes, foi concedido prazo de negociação e apresentação de Proposta readequada.

07/03/2022 - 11:42:30 F. C. T. DE OLIVEIRA Negociação Item 0071: bom dia! Sr pregoeiro, infelizmente já estamos no limite de descontos para item

07/03/2022 - 11:43:23 F. C. T. DE OLIVEIRA Negociação Item 0018: bom dia! Sr pregoeiro, infelizmente já estamos no limite de descontos para item

07/03/2022 - 11:47:09 F. NPE COMERCIO E SE... Negociação Item 0013: Já estamos no limite

07/03/2022 - 11:48:28 F. NPE COMERCIO E SE... Negociação Item 0031: Lá estamos no limite

07/03/2022 - 11:49:17 F. A. L. MANGAS Negociação Item 0014: Bom dia senhor Pregoeiro, nossos preços dos itens arrematados já estão no valor
mínimo. Portanto, não podemos reduzir os preços. Também para todos os itens arrematados.

07/03/2022 - 11:53:30 F. NPE COMERCIO E SE... Negociação Item 0081: Estamos no limite

07/03/2022 - 12:03:10 Sistema O fornecedor C. T. DE OLIVEIRA enviou uma nova proposta readequada.

07/03/2022 - 12:03:20 Sistema O fornecedor C. T. DE OLIVEIRA enviou uma nova proposta readequada.

07/03/2022 - 12:10:36 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0073: Bom dia Sr. Pregoeiro, já estamos no nosso valor mínimo
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07/03/2022 - 12:10:49 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0086: Bom dia Sr. Pregoeiro, já estamos no nosso valor mínimo

07/03/2022 - 12:10:56 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0087: Bom dia Sr. Pregoeiro, já estamos no nosso valor mínimo

07/03/2022 - 12:11:51 Sistema O fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI enviou uma nova proposta
readequada.

07/03/2022 - 12:12:23 Sistema O fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI enviou uma nova proposta
readequada.

07/03/2022 - 12:12:43 Sistema O fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI enviou uma nova proposta
readequada.

07/03/2022 - 12:13:07 F. E DE LEAO GOMES C... Negociação Item 0082: Bom dia senhor Pregoeiro, nossos preços dos itens arrematados já estão no valor
mínimo. Portanto, não podemos reduzir os preços. Também para todos os itens arrematados.

07/03/2022 - 12:13:24 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI enviou uma nova proposta
readequada.

07/03/2022 - 12:18:14 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS enviou uma nova proposta readequada.

07/03/2022 - 12:19:13 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS enviou uma nova proposta readequada.

07/03/2022 - 12:20:03 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI enviou uma nova proposta readequada.

07/03/2022 - 12:20:37 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI enviou uma nova proposta readequada.

07/03/2022 - 12:21:46 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI enviou uma nova proposta readequada.

07/03/2022 - 12:22:26 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI enviou uma nova proposta readequada.

07/03/2022 - 14:03:44 Pregoeiro Senhores fornecedores, constatamos na análise das propostas das arrematantes que os preços ofertados
em alguns itens se encontram muito abaixo daquele praticado no mercado. Desta feita, iremos solicitar
diligência para que sejam apresentadas a composição de preços dos itens arrematados.

07/03/2022 - 14:05:52 Pregoeiro O licitante deverá apresentar na Planilha de Composição de Preços de cada produto arrematado, as
seguintes informações mínimas: Preço de custo/compra do produto, valor de cada imposto (ICMS, PIS,
CONFINS), Frete/Transporte, Despesas Administrativas e Margem de Lucro.

07/03/2022 - 14:07:07 Pregoeiro O prazo para o licitante responder ao diligenciamento, relativo à demonstração da exequibilidade da
proposta, será de 01 (um) dia útil.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0035. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.
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07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0038. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0039. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0041. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0042. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0043. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0044. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0045. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0046. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0047. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0048. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0049. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0050. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0051. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0052. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0053. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0054. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0055. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0056. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0057. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0058. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0059. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0060. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0061. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0062. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0063. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0064. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0065. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0066. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0067. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0068. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0069. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0070. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0071. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0072. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0073. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0074. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0075. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0076. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0077. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0078. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0079. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0080. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0081. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0082. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0083. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0084. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0085. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0086. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0087. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0088. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0089. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0090. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0091. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 08/03/2022.

07/03/2022 - 14:13:21 Sistema Motivo: Solicitamos diligência para apresentação de planilha de Composição de Preços dos itens
arrematados, nos termos da redação apresentada em chat.
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07/03/2022 - 14:15:20 Pregoeiro Em decorrência da diligência solicitada iremos suspender a Sessão. Reabriremos esta sessão pública dia
11/03/2022, às 10h.

08/03/2022 - 15:15:46 Sistema A diligência do item 0073 foi anexada ao processo.

08/03/2022 - 15:16:10 Sistema A diligência do item 0086 foi anexada ao processo.

08/03/2022 - 15:16:28 Sistema A diligência do item 0087 foi anexada ao processo.

08/03/2022 - 17:15:58 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

08/03/2022 - 17:16:50 Sistema A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.

08/03/2022 - 17:17:22 Sistema A diligência do item 0014 foi anexada ao processo.

08/03/2022 - 17:17:58 Sistema A diligência do item 0021 foi anexada ao processo.

08/03/2022 - 17:18:46 Sistema A diligência do item 0057 foi anexada ao processo.

08/03/2022 - 17:23:29 Sistema A diligência do item 0018 foi anexada ao processo.

08/03/2022 - 17:23:55 Sistema A diligência do item 0071 foi anexada ao processo.

08/03/2022 - 17:27:19 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 10:03:58 Pregoeiro Boa tarde, senhores licitantes!

11/03/2022 - 10:04:40 Pregoeiro Ato contínuo, vamos dar continuidade à sessão pública.

11/03/2022 - 10:05:02 Pregoeiro mantenham-se conectados.

11/03/2022 - 12:49:46 Pregoeiro A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, apresentou
Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a
proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de alguns arrematados na
fase de lances se encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado
aos licitantes que apresentassem Composição de Preços dos itens, no qual constatamos que esta
arrematante não possui capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20, 22,23, 25,
32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a desclassificada para estes itens e classificada para
os demais arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos que a licitante não
apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE
informações necessárias à conferência e cálculo dos índices de Liquidez... (CONTINUA)

11/03/2022 - 12:49:46 Pregoeiro (CONT. 1) Geral e Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO GOMES
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, INABILITADA no certame.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado no processo.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema Motivo: A Licitante E DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94,
apresentou Proposta consolidada dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que
a proponente a apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de alguns arrematados na
fase de lances se encontravam abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado
aos licitantes que apresentassem Composição de Preços dos itens, no qual constatamos que esta
arrematante não possui capacidade de fornecimento para os seguintes itens: 03, 04, 05, 07, 20, 22,23, 25,
32,40, 41, 42, 43, 45, 53, 59 e 60. Diante disso, declaro-a desclassificada para estes itens e classificada para
os demais arrematados. Em análise aos documentos de Habilitação, constatamos que a licitante não
apresentou dentro de seu Balanço Patrimonial e Demonstrações do Resultado do Exercício- DRE
informações necessárias à conferência e cálculo dos índices de... (CONTINUA)

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema (CONT. 1) Liquidez Geral e Solvência Geral. Em face do exposto, declaro a empresa E DE LEÃO GOMES
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 37.023.510/0001-94, INABILITADA no certame.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 13,00.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0003 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante C. T. DE OLIVEIRA com lance de R$ 33,44.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0004 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante A. L. MANGAS com lance de R$ 34,90.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0005 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante C. T. DE OLIVEIRA com lance de R$ 22,54.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0006 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 2,80.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0007 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 2,40.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0008 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante A. L. MANGAS com lance de R$ 1,30.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0010 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante A. L. MANGAS com lance de R$ 3,40.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0011 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 3,00.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0012 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante A. L. MANGAS com lance de R$ 4,20.
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11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0015 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante A. L. MANGAS com lance de R$ 19,65.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0016 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 10,40.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0017 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante A. L. MANGAS com lance de R$ 12,20.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0019 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante A. L. MANGAS com lance de R$ 46,50.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0020 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante C. T. DE OLIVEIRA com lance de R$ 6,65.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0022 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante A. L. MANGAS com lance de R$ 4,84.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0023 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante A. L. MANGAS com lance de R$ 9,10.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0024 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante C. T. DE OLIVEIRA com lance de R$ 177,69.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0025 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante C. T. DE OLIVEIRA com lance de R$ 19,69.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0026 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante A. L. MANGAS com lance de R$ 6,65.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0027 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante C. T. DE OLIVEIRA com lance de R$ 6,75.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0028 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 1,20.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0029 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 2,00.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0030 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0030 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 5,85.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0032 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0032 tem como novo arrematante V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME. com lance de R$ 37,00.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0033 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante A. L. MANGAS com lance de R$ 14,60.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0034 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante A. L. MANGAS com lance de R$ 16,70.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0035 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0035 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 30,50.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0036 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante C. T. DE OLIVEIRA com lance de R$ 29,90.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0037 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0037 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 31,30.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0038 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0038 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 31,30.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0039 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 2,50.
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11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0040 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 10,00.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0041 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 5,32.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0042 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 6,45.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0043 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 3,51.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0044 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 2,74.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0045 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0045 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 2,15.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0046 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante Y M GORAYEB SANTOS com lance de R$ 10,40.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0047 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante C. T. DE OLIVEIRA com lance de R$ 17,70.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0048 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0048 tem como novo arrematante C. T. DE OLIVEIRA com lance de R$ 1,35.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0049 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante C. T. DE OLIVEIRA com lance de R$ 4,79.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0050 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0050 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 2,50.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0051 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0051 tem como novo arrematante C. T. DE OLIVEIRA com lance de R$ 3,95.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0052 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0052 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 45,10.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0053 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0053 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 1,55.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0054 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0054 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 3,50.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0055 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante C. T. DE OLIVEIRA com lance de R$ 49,80.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0056 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0056 tem como novo arrematante C. T. DE OLIVEIRA com lance de R$ 7,09.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0058 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0058 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 5,20.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0059 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante C. T. DE OLIVEIRA com lance de R$ 42,00.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0060 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0060 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 15,00.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0061 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0061 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 13,00.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0062 pelo
pregoeiro.
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11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0062 tem como novo arrematante C. T. DE OLIVEIRA com lance de R$ 14,90.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0063 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0063 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 9,60.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0064 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0064 tem como novo arrematante A. L. MANGAS com lance de R$ 9,39.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0065 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0065 tem como novo arrematante A. L. MANGAS com lance de R$ 9,54.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0066 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0066 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 10,40.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0067 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0067 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 40,00.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0068 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0068 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 59,30.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0069 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0069 tem como novo arrematante C. T. DE OLIVEIRA com lance de R$ 6,69.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0070 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0070 tem como novo arrematante A. L. MANGAS com lance de R$ 4,25.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0072 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0072 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 15,00.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0074 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0074 tem como novo arrematante C. T. DE OLIVEIRA com lance de R$ 5,00.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0075 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0075 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 12,50.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0076 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0076 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 10,00.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0077 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0077 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 15,00.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0078 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0078 tem como novo arrematante C. T. DE OLIVEIRA com lance de R$ 16,45.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0079 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0079 tem como novo arrematante C. T. DE OLIVEIRA com lance de R$ 29,80.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0080 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0080 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 7,50.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0082 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0082 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 6,30.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0083 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0083 tem como novo arrematante C. T. DE OLIVEIRA com lance de R$ 9,25.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0084 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0084 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 38,00.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0085 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0085 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 39,50.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0088 pelo
pregoeiro.
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11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0088 tem como novo arrematante C. T. DE OLIVEIRA com lance de R$ 9,69.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0089 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0089 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 9,00.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0090 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0090 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 8,50.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O fornecedor E DE LEAO GOMES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0091 pelo
pregoeiro.

11/03/2022 - 12:50:42 Sistema O item 0091 tem como novo arrematante C. T. DE OLIVEIRA com lance de R$ 7,00.

11/03/2022 - 14:12:50 Pregoeiro A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-70, apresentou Proposta consolidada dentro do
Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou em
conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que apresentasse
Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos documentos de
Habilitação, observou-se que as Demonstrações Financeiras do último exercício social, não estão em
observância às Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas Contábeis, em relação ao
Balanço Patrimonial que deve ser classificado da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e
Ativo Não Circulante (realizável a Longo Prazo, investimento,... (CONTINUA)

11/03/2022 - 14:12:50 Pregoeiro (CONT. 1) Imobilizado e Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não Circulante (Exigível
a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido. Com base nessas informações, constatou-se que no Balanço
Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo Não Circulante, como: Imobilizados, de
pelo menos de imóveis de móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou equipamentos etc, bem como não
consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não foi possível confirmar a veracidade dos índices
de Liquidez Geral e de Solvência Geral, conforme exigência do subitem 12.3.3.4. do Edital. Em face do
exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O fornecedor C. T. DE OLIVEIRA foi inabilitado no processo.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema Motivo: A Licitante C T DE OLIVEIRA-ME, CNPJ 21.049.310/0001-70, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou em
conformidade com o edital, no entanto, os preços dos itens arrematados na fase de lances se encontram
abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que apresentasse
Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade de
fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos documentos de
Habilitação, observou-se que as Demonstrações Financeiras do último exercício social, não estão em
observância às Normas Brasileira de Contabilidade e nem às Instruções Técnicas Contábeis, em relação ao
Balanço Patrimonial que deve ser classificado da seguinte forma: No Ativo deve compor o Ativo Circulante e
Ativo Não Circulante (realizável a Longo Prazo,... (CONTINUA)

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema (CONT. 1) investimento, Imobilizado e Intangível) e no Passivo como Passivo Circulante e Passivo Não
Circulante (Exigível a Longo Prazo) seguido do Patrimônio Líquido. Com base nessas informações,
constatou-se que no Balanço Patrimonial da empresa em questão, não apresenta contas no Ativo Não
Circulante, como: Imobilizados, de pelo menos de imóveis de móveis e/ou utensílios e de máquinas e/ou
equipamentos etc, bem como não consta em sua DRE gastos com aluguéis. Sendo assim, não foi possível
confirmar a veracidade dos índices de Liquidez Geral e de Solvência Geral, conforme exigência do subitem
12.3.3.4. do Edital. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O fornecedor C. T. DE OLIVEIRA foi inabilitado para o item 0003 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante A. L. MANGAS com lance de R$ 34,10.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O fornecedor C. T. DE OLIVEIRA foi inabilitado para o item 0005 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante A. L. MANGAS com lance de R$ 23,15.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O fornecedor C. T. DE OLIVEIRA foi inabilitado para o item 0018 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O item 0018 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 48,20.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O fornecedor C. T. DE OLIVEIRA foi inabilitado para o item 0020 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O item 0020 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 6,75.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O fornecedor C. T. DE OLIVEIRA foi inabilitado para o item 0024 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O item 0024 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 178,20.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O fornecedor C. T. DE OLIVEIRA foi inabilitado para o item 0025 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O item 0025 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 20,05.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O fornecedor C. T. DE OLIVEIRA foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 7,00.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O fornecedor C. T. DE OLIVEIRA foi inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O item 0036 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 31,00.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O fornecedor C. T. DE OLIVEIRA foi inabilitado para o item 0047 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante Y M GORAYEB SANTOS com lance de R$ 17,85.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O fornecedor C. T. DE OLIVEIRA foi inabilitado para o item 0048 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O item 0048 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 1,50.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O fornecedor C. T. DE OLIVEIRA foi inabilitado para o item 0049 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante Y M GORAYEB SANTOS com lance de R$ 4,93.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O fornecedor C. T. DE OLIVEIRA foi inabilitado para o item 0051 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O item 0051 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 4,00.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O fornecedor C. T. DE OLIVEIRA foi inabilitado para o item 0055 pelo pregoeiro.
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11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O item 0055 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 50,00.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O fornecedor C. T. DE OLIVEIRA foi inabilitado para o item 0056 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O item 0056 tem como novo arrematante Magazine Meneghel Ltda. com lance de R$ 24,20.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O fornecedor C. T. DE OLIVEIRA foi inabilitado para o item 0059 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O item 0059 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 43,00.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O fornecedor C. T. DE OLIVEIRA foi inabilitado para o item 0062 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O item 0062 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 15,00.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O fornecedor C. T. DE OLIVEIRA foi inabilitado para o item 0069 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O item 0069 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 6,82.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O fornecedor C. T. DE OLIVEIRA foi inabilitado para o item 0071 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O item 0071 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 8,45.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O fornecedor C. T. DE OLIVEIRA foi inabilitado para o item 0074 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O item 0074 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 5,30.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O fornecedor C. T. DE OLIVEIRA foi inabilitado para o item 0078 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O item 0078 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 16,50.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O fornecedor C. T. DE OLIVEIRA foi inabilitado para o item 0079 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O item 0079 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 31,05.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O fornecedor C. T. DE OLIVEIRA foi inabilitado para o item 0083 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O item 0083 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 9,30.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O fornecedor C. T. DE OLIVEIRA foi inabilitado para o item 0088 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O item 0088 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 10,00.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O fornecedor C. T. DE OLIVEIRA foi inabilitado para o item 0091 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 14:13:16 Sistema O item 0091 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 9,84.

11/03/2022 - 16:08:16 Pregoeiro A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta consolidada
dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a apresentou em
conformidade com o edital, no entanto, os preços de aalguns itens arrematados na fase de lances se
encontram abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por meio de planilha possuir capacidade
de fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens arrematados. Em análise aos documentos
de Habilitação, observou-se a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as Notas explicativas,
conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame
por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS foi desclassificado no processo.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema Motivo: A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta
consolidada dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a
apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de aalguns itens arrematados na fase de
lances se encontram abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por meio de planilha
possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens arrematados. Em
análise aos documentos de Habilitação, observou-se a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as
Notas explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a mesma
INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 15,00.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O item 0003 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 35,00.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O item 0004 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 35,00.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O item 0005 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 24,00.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 1,35.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O item 0009 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 2,00.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O item 0010 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 3,50.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O item 0012 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 4,60.
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11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS foi desclassificado para o item 0014 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O item 0014 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 123,00.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS foi desclassificado para o item 0015 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 22,00.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS foi desclassificado para o item 0017 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O item 0017 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 13,50.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS foi desclassificado para o item 0019 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 47,30.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS foi desclassificado para o item 0021 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 5,05.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS foi desclassificado para o item 0022 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O item 0022 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 6,35.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS foi desclassificado para o item 0023 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O item 0023 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 12,30.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS foi desclassificado para o item 0026 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 7,00.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS foi desclassificado para o item 0033 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O item 0033 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 15,80.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS foi desclassificado para o item 0034 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O item 0034 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 18,10.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS foi desclassificado para o item 0057 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O item 0057 tem como novo arrematante Y M GORAYEB SANTOS com lance de R$ 60,90.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS foi desclassificado para o item 0064 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O item 0064 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 10,50.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS foi desclassificado para o item 0065 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O item 0065 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 10,86.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS foi desclassificado para o item 0070 pelo pregoeiro.

11/03/2022 - 16:08:37 Sistema O item 0070 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 4,40.

11/03/2022 - 16:08:39 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS foi desclassificado no processo.

11/03/2022 - 16:08:39 Sistema Motivo: A Licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o n.º19.321.817/0001-90, apresentou Proposta
consolidada dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a
apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de aalguns itens arrematados na fase de
lances se encontram abaixo daquele praticado no mercado. Em decorrência do fato, foi solicitado à
arrematante que apresentasse Composição de Preços dos itens, onde, demonstrou por meio de planilha
possuir capacidade de fornecimento. Dessa forma, declaro-a classificada para os itens arrematados. Em
análise aos documentos de Habilitação, observou-se a licitante não apresentou em Balanço Patrimonial as
Notas explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a mesma
INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0009. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0010. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.
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11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0023. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0024. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0027. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0029. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0030. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0032. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0033. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0034. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0035. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0036. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0037. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0038. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0039. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0040. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0041. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0042. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0043. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0044. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0045. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0046. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0047. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0048. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0049. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0050. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0051. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0052. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0053. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0054. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0055. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0056. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0057. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0058. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0059. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0060. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0061. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0062. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0063. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0064. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0065. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0066. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0067. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0068. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0069. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0070. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0071. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0072. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0073. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0074. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0075. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0076. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0077. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.
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11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0078. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0079. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0080. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0081. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0082. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0083. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0084. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0085. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0086. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0087. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0088. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0089. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0090. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Foi aberta negociação para o item 0091. O prazo é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:14:34 Sistema Motivo: solicito negociação nos itens arrematados

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0009. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0033. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0034. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0035. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0036. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0037. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0038. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0039. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0041. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0042. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.
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11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0043. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0044. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0045. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0046. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0047. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0048. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0049. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0050. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0051. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0052. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0053. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0054. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0055. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0056. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0057. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0058. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0059. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0060. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0061. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0062. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0063. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0064. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0065. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0066. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0067. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0068. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0069. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0070. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0071. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0072. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0073. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0074. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0075. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0076. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0077. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0078. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0079. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0080. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0081. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0082. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0083. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0084. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0085. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0086. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0087. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0088. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0089. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0090. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0091. O prazo de envio é até às 18:15 do dia 11/03/2022.

11/03/2022 - 16:15:22 Sistema Motivo: Solicito diligência para que seja anexada proposta consolidada dos itens arrematados.

11/03/2022 - 16:15:50 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0003: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:16:20 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0004: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:17:26 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0005: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:18:06 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0012: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:18:18 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0014: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:18:51 Pregoeiro Senhores fornecedores, em virtude de novos arrematantes estamos solicitando negociação nos novos itens
arrematados e diligência para que seja anexada a Proposta consolidada.
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11/03/2022 - 16:19:31 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0017: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:19:48 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0018: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:20:02 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0020: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:20:18 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0022: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:20:29 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0024: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:21:20 F. MARAJO COMERCIO D... Documentação Item 0025: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:21:38 F. MARAJO COMERCIO D... Documentação Item 0030: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:22:03 F. MARAJO COMERCIO D... Documentação Item 0052: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:22:13 F. MARAJO COMERCIO D... Documentação Item 0053: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:22:35 F. MARAJO COMERCIO D... Documentação Item 0054: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:22:45 F. MARAJO COMERCIO D... Documentação Item 0055: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:23:01 F. MARAJO COMERCIO D... Documentação Item 0058: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:23:46 F. MARAJO COMERCIO D... Documentação Item 0059: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:24:12 F. MARAJO COMERCIO D... Documentação Item 0064: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:24:25 F. MARAJO COMERCIO D... Documentação Item 0067: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:24:55 F. MARAJO COMERCIO D... Documentação Item 0068: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:25:12 F. MARAJO COMERCIO D... Documentação Item 0069: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:25:36 F. MARAJO COMERCIO D... Documentação Item 0072: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:25:47 F. MARAJO COMERCIO D... Documentação Item 0073: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:26:01 F. MARAJO COMERCIO D... Documentação Item 0074: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:26:14 F. MARAJO COMERCIO D... Documentação Item 0075: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:26:24 F. MARAJO COMERCIO D... Documentação Item 0077: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:26:38 F. MARAJO COMERCIO D... Documentação Item 0079: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:26:52 F. MARAJO COMERCIO D... Documentação Item 0084: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:27:02 F. MARAJO COMERCIO D... Documentação Item 0085: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:27:12 F. MARAJO COMERCIO D... Documentação Item 0086: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:27:23 F. MARAJO COMERCIO D... Documentação Item 0087: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:27:35 F. MARAJO COMERCIO D... Documentação Item 0088: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:27:50 F. MARAJO COMERCIO D... Documentação Item 0091: Boa Tarde ja estamos no nosso valor final.

11/03/2022 - 16:30:07 Sistema A diligência do item 0032 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 16:36:03 Sistema A diligência do item 0056 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 16:38:26 Sistema A diligência do item 0056 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 16:41:11 F. V. C. DA ROCHA DI... Negociação Item 0032: É a nossa melhor oferta.

11/03/2022 - 16:54:22 F. NPE COMERCIO E SE... Negociação Item 0006: BOA TARDE, ESTAMOS NO LIMITE EM TODOS OS ITENS

11/03/2022 - 16:58:20 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 16:58:30 Sistema A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 16:58:45 Sistema A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 16:59:03 Sistema A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 16:59:12 Sistema A diligência do item 0014 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 16:59:23 Sistema A diligência do item 0017 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 16:59:35 Sistema A diligência do item 0018 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 16:59:47 Sistema A diligência do item 0020 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:00:01 Sistema A diligência do item 0022 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:00:10 Sistema A diligência do item 0024 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:00:25 Sistema A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:00:38 Sistema A diligência do item 0030 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:01:20 Sistema A diligência do item 0052 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:01:32 Sistema A diligência do item 0053 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:01:48 Sistema A diligência do item 0054 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:02:09 Sistema A diligência do item 0055 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:02:25 Sistema A diligência do item 0058 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:02:35 Sistema A diligência do item 0059 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:02:49 Sistema A diligência do item 0064 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:02:58 Sistema A diligência do item 0067 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:03:09 Sistema A diligência do item 0068 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:03:30 Sistema A diligência do item 0069 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:03:47 Sistema A diligência do item 0072 foi anexada ao processo.
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11/03/2022 - 17:03:56 Sistema A diligência do item 0073 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:04:49 Sistema A diligência do item 0074 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:05:10 Sistema A diligência do item 0075 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:05:28 Sistema A diligência do item 0077 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:05:40 Sistema A diligência do item 0079 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:06:01 Sistema A diligência do item 0084 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:06:10 Sistema A diligência do item 0085 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:06:19 Sistema A diligência do item 0086 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:06:31 Sistema A diligência do item 0087 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:07:04 Sistema A diligência do item 0088 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:08:09 Sistema A diligência do item 0091 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:21:47 Pregoeiro Senhores fornecedores, informamos que após o encerramento do prazo de negociação e diligência esta
sessão pública será suspensa. Reabriremos no dia 14/03/2022, às 9h. até lá

11/03/2022 - 17:46:55 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:48:07 Sistema A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:50:00 F. NPE COMERCIO E SE... Documentação Item 0006: BOA TARDE, INFORMO AOS SENHORES QUE A PORPOSTA READEQUADA
COM TODOS OS ITENS VENCIDOS POR NO

11/03/2022 - 17:53:17 Sistema A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:54:34 Sistema A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:55:51 Sistema A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:57:03 Sistema A diligência do item 0009 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:58:25 Sistema A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 17:59:25 Sistema A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 18:01:20 Sistema A diligência do item 0013 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 18:03:07 Sistema A diligência do item 0015 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 18:04:36 Sistema A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 18:05:22 Sistema A diligência do item 0019 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 18:06:43 Sistema A diligência do item 0021 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 18:07:24 Sistema A diligência do item 0023 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 18:08:22 Sistema A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 18:09:07 Sistema A diligência do item 0027 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 18:09:43 Sistema A diligência do item 0028 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 18:10:27 Sistema A diligência do item 0029 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 18:11:31 Sistema A diligência do item 0031 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 18:12:40 Sistema A diligência do item 0033 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 18:13:31 Sistema A diligência do item 0034 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 18:14:15 Sistema A diligência do item 0035 foi anexada ao processo.

11/03/2022 - 18:14:58 Sistema A diligência do item 0036 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 09:02:20 Pregoeiro Bom dia, senhores licitantes!

14/03/2022 - 09:04:45 Pregoeiro Ato contínuo, vamos concluir análise das Propostas consolidadas apresentadas e dos documentos de
habilitação dos novos arrematantes.

14/03/2022 - 10:11:46 Pregoeiro Senhores licitantes, informamos que estamos sofrendo instabilidade na internet, mas pedimos a todos que
mantenham-se conectados.

14/03/2022 - 10:28:25 Sistema O fornecedor Magazine Meneghel Ltda. foi inabilitado no processo.

14/03/2022 - 10:28:25 Sistema Motivo: Licitante não anexou na plataforma Compras antes da abertura da sessão os documentos de
Habilitação.

14/03/2022 - 10:28:25 Sistema O fornecedor Magazine Meneghel Ltda. foi inabilitado para o item 0056 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 10:28:25 Sistema O item 0056 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 24,25.

14/03/2022 - 10:46:14 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi desclassificado para o item 0046 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 10:46:14 Sistema Motivo: Licitante não apresentou Proposta Consolidada dentro do prazo concedido.

14/03/2022 - 10:46:14 Sistema O item 0046 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 10,50.

14/03/2022 - 10:47:06 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi desclassificado para o item 0047 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 10:47:06 Sistema Motivo: Licitante não apresentou Proposta consolidada dentro do prazo concedido.

14/03/2022 - 10:47:06 Sistema O item 0047 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 18,00.

14/03/2022 - 11:16:55 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi inabilitado no processo.

14/03/2022 - 11:16:55 Sistema Motivo: A Licitante não atendeu aos seguintes exigidos no edital: não apresentou a Certidão Negativa de
Falência e Concordata, expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da empresa, até no máximo de 90
(noventa) dias anteriores à data da presente Licitação, subitem 13.3.3.8. do edital; não apresentou as
declarações exigidas nos subitens 13.3.5.2., 13.3.5.3., 13.3.5.4., 13.3.5.5., 13.3.5.6., 13.3.5.7 e 13.3.5.8. Em
face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.

14/03/2022 - 11:16:55 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi inabilitado para o item 0049 pelo pregoeiro.
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14/03/2022 - 11:16:55 Sistema O item 0049 tem como novo arrematante NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 45,00.

14/03/2022 - 11:16:55 Sistema O fornecedor Y M GORAYEB SANTOS foi inabilitado para o item 0057 pelo pregoeiro e, por não ter mais
lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

14/03/2022 - 11:19:20 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado no processo.

14/03/2022 - 11:19:20 Sistema Motivo: A Licitante NPE COMERCIO E SERVIÇOS, CNPJ 41.101.724/0001-09, apresentou Proposta
consolidada dentro do Prazo concedido pelo Pregoeiro. Após análise, observou-se que a proponente a
apresentou em conformidade com o edital, no entanto, os preços de alguns itens arrematados na fase de
lances se encontram abaixo daquele praticado no mercado. O Pregoeiro solicitou, então, à arrematante que
apresentasse Composição de Preços dos itens 13, 31 e 81, porém não foi apresentado. Diante disso, declaro
a mesma desclassificada para os respectivos itens. Em análise aos documentos de habilitação, constatamos
que o Balanço Patrimonial apresentado não atende ao subitem 12.3.3.4, tampouco apresentou documento
que atenda ao subitem 12.3.3.5 do edital. Em face do exposto, declaro a mesma INABILITADA no certame.

14/03/2022 - 11:19:20 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:20 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 13,50.

14/03/2022 - 11:19:20 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0002 pelo pregoeiro e, por
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0006 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O item 0006 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 3,00.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0007 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O item 0007 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 4,20.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0008 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O item 0008 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 2,00.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0009 pelo pregoeiro e, por
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro e, por
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0011 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O item 0011 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 3,65.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0013 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O item 0013 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 11,00.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O item 0015 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 24,05.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0016 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O item 0016 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 10,50.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0019 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O item 0019 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 48,05.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0021 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O item 0021 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 7,00.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0023 pelo pregoeiro e, por
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0026 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O item 0026 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 9,00.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O item 0027 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 12,50.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0028 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O item 0028 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 2,20.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0029 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O item 0029 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 3,50.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0031 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI com
lance de R$ 52,00.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0033 pelo pregoeiro e, por
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0034 pelo pregoeiro e, por
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0035 pelo pregoeiro e, por
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
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14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0036 pelo pregoeiro e, por
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0037 pelo pregoeiro e, por
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0038 pelo pregoeiro e, por
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0039 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O item 0039 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 3,50.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0040 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O item 0040 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 11,05.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0041 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O item 0041 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 10,00.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0042 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O item 0042 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 9,05.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0043 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O item 0043 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 6,05.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0044 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O item 0044 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 3,75.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0045 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O item 0045 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 3,55.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0046 pelo pregoeiro e, por
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0047 pelo pregoeiro e, por
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0048 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O item 0048 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 1,60.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0049 pelo pregoeiro e, por
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0050 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O item 0050 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 3,04.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0051 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O item 0051 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 4,83.

14/03/2022 - 11:19:21 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0056 pelo pregoeiro e, por
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

14/03/2022 - 11:19:22 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0060 pelo pregoeiro e, por
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

14/03/2022 - 11:19:22 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0061 pelo pregoeiro e, por
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

14/03/2022 - 11:19:22 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0062 pelo pregoeiro e, por
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

14/03/2022 - 11:19:22 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0063 pelo pregoeiro e, por
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

14/03/2022 - 11:19:22 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0065 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:22 Sistema O item 0065 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 11,50.

14/03/2022 - 11:19:22 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0066 pelo pregoeiro e, por
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

14/03/2022 - 11:19:22 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0070 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:22 Sistema O item 0070 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 6,00.

14/03/2022 - 11:19:22 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0071 pelo pregoeiro e, por
não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

14/03/2022 - 11:19:22 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0076 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:22 Sistema O item 0076 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 10,80.

14/03/2022 - 11:19:22 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0078 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:22 Sistema O item 0078 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 17,00.

14/03/2022 - 11:19:22 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0080 pelo pregoeiro.
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14/03/2022 - 11:19:22 Sistema O item 0080 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 15,80.

14/03/2022 - 11:19:22 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0081 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:22 Sistema O item 0081 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 12,05.

14/03/2022 - 11:19:22 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0082 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:22 Sistema O item 0082 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 14,60.

14/03/2022 - 11:19:22 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0083 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:22 Sistema O item 0083 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 13,54.

14/03/2022 - 11:19:22 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0089 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:22 Sistema O item 0089 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 13,44.

14/03/2022 - 11:19:22 Sistema O fornecedor NPE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi inabilitado para o item 0090 pelo pregoeiro.

14/03/2022 - 11:19:22 Sistema O item 0090 tem como novo arrematante MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E VARIEDADES EIRELI
com lance de R$ 12,00.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0003. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0004. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0005. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0006. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0008. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0011. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0012. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0015. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0016. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0017. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0018. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0019. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0020. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0024. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0025. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0027. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0028. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0029. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0030. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0039. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0040. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0041. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0042. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0043. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0044. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0045. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0048. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0050. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0051. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0052. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0053. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0054. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0055. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0058. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0059. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.
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14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0064. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0065. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0067. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0068. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0069. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0070. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0072. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0073. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0074. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0075. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0076. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0077. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0078. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0079. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0080. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0081. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0082. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0083. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0084. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0085. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0086. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0087. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0088. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0089. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0090. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Foi aberta negociação para o item 0091. O prazo é até às 13:22 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:20:57 Sistema Motivo: Solicito negociação nos itens arrematados.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0003. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0004. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0005. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0006. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0007. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0011. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0013. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0015. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0020. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0021. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0024. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0025. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0026. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0030. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0032. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0039. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0040. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.
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14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0041. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0042. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0043. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0044. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0045. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0048. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0050. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0051. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0052. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0053. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0054. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0055. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0058. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0059. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0064. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0065. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0067. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0068. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0069. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0070. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0072. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0073. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0074. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0075. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0076. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0077. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0078. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0079. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0080. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0081. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0082. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0083. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0084. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0085. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0086. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0087. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0088. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0089. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0090. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0091. O prazo de envio é até às 13:25 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 11:23:52 Sistema Motivo: Solicito diligência para que seja anexada proposta consolidada dos itens arrematados.

14/03/2022 - 11:27:07 F. LSF COMERCIO E SE... Negociação Item 0031: infelizmente não conseguimos reduzir mais nada

14/03/2022 - 11:50:26 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 11:51:04 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0003: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 11:51:46 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0004: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 11:52:24 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0005: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 11:52:48 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0006: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 11:53:10 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0006: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 11:53:28 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0007: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 11:54:00 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0008: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 11:54:49 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0011: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 11:55:39 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0012: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 11:56:03 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0013: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 11:56:14 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0013: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 11:56:39 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0014: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 11:57:09 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0015: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 11:57:31 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0016: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.
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14/03/2022 - 11:58:03 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0017: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 11:58:30 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0018: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 11:58:32 Sistema A diligência do item 0031 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 11:58:54 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0019: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 11:59:17 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0020: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 11:59:53 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0021: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:00:15 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0022: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:00:40 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0024: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:01:00 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0025: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:01:34 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0026: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:01:53 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0027: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:02:19 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0028: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:02:39 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0029: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:02:56 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0030: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:03:35 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0039: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:04:11 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0040: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:04:27 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0041: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:04:40 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0042: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:04:53 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0043: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:05:29 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0044: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:05:32 Sistema A diligência do item 0032 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:05:40 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0045: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:05:55 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0048: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:06:06 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0050: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:06:17 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0051: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:06:27 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0052: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:06:46 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0053: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:07:06 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0054: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:07:20 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0055: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:07:34 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0058: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:07:47 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0059: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:08:02 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0064: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:08:09 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0065: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:08:21 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0067: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:08:31 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0068: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:08:40 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0069: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:08:47 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0070: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:09:02 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0072: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:09:09 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0073: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:09:16 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0074: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:09:37 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0075: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:09:45 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0076: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:09:54 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0077: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:10:11 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0078: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:10:20 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0079: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:11:01 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0080: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:11:49 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0081: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:12:35 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0082: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:13:15 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0083: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:13:32 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0084: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:13:46 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0085: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:13:58 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0086: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:14:16 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0087: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:14:31 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0087: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:14:50 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0088: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:15:03 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0089: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:15:16 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0090: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.
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14/03/2022 - 12:15:33 F. MARAJO COMERCIO D... Negociação Item 0091: Sr. Pregoeiro já estamos com o nosso valor mínimo.

14/03/2022 - 12:28:58 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:29:26 Sistema A diligência do item 0003 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:32:13 Sistema A diligência do item 0004 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:32:34 Sistema A diligência do item 0005 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:32:54 Sistema A diligência do item 0006 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:33:35 Sistema A diligência do item 0007 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:35:32 Sistema A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:36:00 Sistema A diligência do item 0011 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:36:18 Sistema A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:36:41 Sistema A diligência do item 0013 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:37:49 Sistema A diligência do item 0014 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:38:50 Sistema A diligência do item 0015 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:39:10 Sistema A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:41:09 Sistema A diligência do item 0017 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:41:31 Sistema A diligência do item 0018 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:41:50 Sistema A diligência do item 0019 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:42:23 Sistema A diligência do item 0020 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:42:50 Sistema A diligência do item 0021 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:43:32 Sistema A diligência do item 0022 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:43:55 Sistema A diligência do item 0024 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:44:19 Sistema A diligência do item 0025 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:44:41 Sistema A diligência do item 0026 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:44:58 Sistema A diligência do item 0027 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:45:19 Sistema A diligência do item 0028 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:45:37 Sistema A diligência do item 0029 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:46:01 Sistema A diligência do item 0030 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:46:27 Sistema A diligência do item 0039 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:46:44 Sistema A diligência do item 0040 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:47:02 Sistema A diligência do item 0041 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:47:26 Sistema A diligência do item 0042 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:47:49 Sistema A diligência do item 0043 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:48:20 Sistema A diligência do item 0044 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:48:54 Sistema A diligência do item 0045 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:49:20 Sistema A diligência do item 0048 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:49:41 Sistema A diligência do item 0050 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:50:02 Sistema A diligência do item 0051 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:50:21 Sistema A diligência do item 0052 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:50:40 Sistema A diligência do item 0053 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:51:03 Sistema A diligência do item 0054 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:51:46 Sistema A diligência do item 0055 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:52:06 Sistema A diligência do item 0058 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:52:22 Sistema A diligência do item 0059 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:52:42 Sistema A diligência do item 0064 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:53:03 Sistema A diligência do item 0065 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:53:26 Sistema A diligência do item 0067 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:53:47 Sistema A diligência do item 0068 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:54:05 Sistema A diligência do item 0069 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:54:24 Sistema A diligência do item 0070 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:54:48 Sistema A diligência do item 0072 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:55:16 Sistema A diligência do item 0073 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:55:42 Sistema A diligência do item 0074 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:56:17 Sistema A diligência do item 0075 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:56:45 Sistema A diligência do item 0076 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:57:06 Sistema A diligência do item 0077 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:57:28 Sistema A diligência do item 0078 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:57:47 Sistema A diligência do item 0079 foi anexada ao processo.
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14/03/2022 - 12:58:07 Sistema A diligência do item 0080 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:58:32 Sistema A diligência do item 0081 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:58:52 Sistema A diligência do item 0082 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:59:15 Sistema A diligência do item 0083 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:59:37 Sistema A diligência do item 0084 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 12:59:56 Sistema A diligência do item 0085 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 13:00:17 Sistema A diligência do item 0086 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 13:00:37 Sistema A diligência do item 0087 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 13:00:55 Sistema A diligência do item 0088 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 13:01:15 Sistema A diligência do item 0089 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 13:01:32 Sistema A diligência do item 0090 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 13:01:52 Sistema A diligência do item 0091 foi anexada ao processo.

14/03/2022 - 13:42:05 Pregoeiro Informamos à licitante LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI, que não conseguimos
consultar seus documentos de habilitação por estar apresentando erro no arquivo anexado. Tentamos
acessar o documento em outros computadores, porém não obtivemos êxito. Considerando que é de
responsabilidade do licitante apresentar arquivos dos documentos em sua perfeita visualização para
consulta, decidimos pela sua Inabilitação para o item arrematado.

14/03/2022 - 13:43:25 Sistema O fornecedor LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI foi inabilitado para o item 0031 pelo
pregoeiro.

14/03/2022 - 13:43:25 Sistema Motivo: Informamos à licitante LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI, que não
conseguimos consultar seus documentos de habilitação por estar apresentando erro no arquivo anexado.
Tentamos acessar o documento em outros computadores, porém não obtivemos êxito. Considerando que é
de responsabilidade do licitante apresentar arquivos dos documentos em sua perfeita visualização para
consulta, decidimos pela sua Inabilitação para o item arrematado.

14/03/2022 - 13:43:25 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA com lance de
R$ 61,85.

14/03/2022 - 13:43:58 Sistema Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 15:43 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 13:43:58 Sistema Motivo: solicito negociação

14/03/2022 - 13:44:35 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 15:44 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 13:44:35 Sistema Motivo: solicito diligência para que seja anexada proposta consolidada.

14/03/2022 - 14:00:33 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0031.

14/03/2022 - 14:00:33 Sistema Motivo: Em análise aos documentos de habilitação da licitante, constatamos que a mesma não apresentou
Balanço Patrimonial, conforme exigência do 13.3.3. do edital. Desta forma, decidimos encerrar o prazo e
comunicar a inabilitação da licitante.

14/03/2022 - 14:02:17 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0031.

14/03/2022 - 14:02:17 Sistema Motivo: Em análise aos documentos de habilitação da licitante, constatamos que a mesma não apresentou
Balanço Patrimonial, conforme exigência do 13.3.3. do edital. Desta forma, visando dar celeridade ao
processo, decidimos encerrar o prazo de negociação e

14/03/2022 - 14:02:30 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado no processo.

14/03/2022 - 14:02:30 Sistema Motivo: Em análise aos documentos de habilitação da licitante, constatamos que a mesma não apresentou
Balanço Patrimonial, conforme exigência do 13.3.3. do edital. Desta forma, visando dar celeridade ao
processo, decidimos encerrar o prazo de negociação e diligência e declarar sua inabilitação.

14/03/2022 - 14:02:30 Sistema O fornecedor R.N. BALTAZAR - COMERCIO DE INFORMATICA foi inabilitado para o item 0031 pelo
pregoeiro.

14/03/2022 - 14:02:30 Sistema O item 0031 tem como novo arrematante MACRO COMERCIAL EIRELI com lance de R$ 149,98.

14/03/2022 - 14:09:58 Sistema Foi aberta negociação para o item 0031. O prazo é até às 16:09 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 14:09:58 Sistema Motivo: solicito negociação no item

14/03/2022 - 14:10:35 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0031. O prazo de envio é até às 16:10 do dia 14/03/2022.

14/03/2022 - 14:10:35 Sistema Motivo: solicito diligência para que seja anexada Proposta consolidada.

14/03/2022 - 14:37:16 F. MACRO COMERCIAL
EIRELI

Negociação Item 0031: Infelizmente estamos no limite do orçamento

14/03/2022 - 15:02:16 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0031.

14/03/2022 - 15:02:16 Sistema Motivo: Fornecedor informou por meio do chat que o valor de sua Proposta está no limite. O valor médio
cotado para o item é de R$ 66,63 e o valor de ofertado pelo licitante é de R$ 149,98, sendo assim,
desclassifico sua proposta por estar acima da média.

14/03/2022 - 15:02:43 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0031.

14/03/2022 - 15:02:43 Sistema Motivo: Fornecedor informou por meio do chat que o valor de sua Proposta está no limite. O valor médio
cotado para o item é de R$ 66,63 e o valor de ofertado pelo licitante é de R$ 149,98, sendo assim,
desclassifico sua proposta por estar acima da média

14/03/2022 - 15:03:04 Sistema O fornecedor MACRO COMERCIAL EIRELI foi desclassificado para o item 0031 pelo pregoeiro e, por não ter
mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.

14/03/2022 - 15:03:04 Sistema Motivo: Fornecedor informou por meio do chat que o valor de sua Proposta está no limite. O valor médio
cotado para o item é de R$ 66,63 e o valor de ofertado pelo licitante é de R$ 149,98, sendo assim,
desclassifico sua proposta por estar acima da média estimada pela administração.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.
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14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0014 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0021 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0026 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0030 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0039 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0040 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0041 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0042 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0043 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0044 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0045 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0048 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0050 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0051 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0052 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0053 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0054 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0055 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.
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14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0058 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0059 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0064 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0065 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0067 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0068 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0069 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0070 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0072 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0073 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0074 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0075 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0076 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0077 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0078 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0079 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0080 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0081 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0082 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0083 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0084 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0085 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0086 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0087 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0088 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0089 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0090 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:34 Sistema Para o item 0091 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MARAJO COMERCIO DE ALIMENTOS E
VARIEDADES EIRELI.

14/03/2022 - 15:03:52 Sistema Para o item 0032 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME..

14/03/2022 - 15:04:14 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:14 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:14 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:14 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:14 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:14 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:14 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:14 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:14 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:14 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:14 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:14 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:14 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.
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14/03/2022 - 15:04:14 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:14 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:14 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:14 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:14 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:14 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:14 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:14 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:14 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0025 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0026 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0027 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0028 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0029 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0030 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0031 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0032 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0033 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0034 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0035 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0036 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0037 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0038 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0039 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0040 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0041 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0042 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0043 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0044 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0045 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0046 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0047 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0048 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0049 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0050 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0051 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0052 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0053 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0054 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0055 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0056 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0057 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0058 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0059 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0060 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0061 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0062 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0063 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0064 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0065 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0066 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0067 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0068 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0069 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0070 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.
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14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0071 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0072 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0073 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0074 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0075 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0076 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0077 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0078 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0079 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0080 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0081 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0082 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0083 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0084 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0085 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0086 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0087 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0088 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0089 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0090 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:15 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0091 foi definida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às 15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0003 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0004 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0005 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0006 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0007 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0008 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0009 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0010 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0011 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0012 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0013 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0014 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0015 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0016 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0017 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0018 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0019 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0020 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0021 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0022 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0023 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.
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14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0024 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0025 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0026 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0027 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0028 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0029 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0030 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0031 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0032 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0033 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0034 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0035 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0036 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0037 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0038 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0039 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0040 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0041 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0042 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0043 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0044 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0045 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0046 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0047 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0048 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0049 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0050 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0051 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0052 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0053 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0054 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0055 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0056 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0057 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0058 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0059 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0060 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.
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14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0061 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0062 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0063 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0064 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0065 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0066 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0067 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0068 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0069 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0070 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0071 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0072 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0073 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0074 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0075 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0076 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0077 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0078 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0079 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0080 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0081 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0082 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0083 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0084 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0085 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0086 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0087 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0088 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0089 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0090 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:04:16 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0091 foi redefinida pelo pregoeiro para 14/03/2022 às
15:34.

14/03/2022 - 15:27:44 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.

14/03/2022 - 15:28:00 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS - ME declarou intenção de recurso para o item 0003.

14/03/2022 - 15:28:12 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS - ME declarou intenção de recurso para o item 0004.

14/03/2022 - 15:28:34 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS - ME declarou intenção de recurso para o item 0005.

14/03/2022 - 15:28:53 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS - ME declarou intenção de recurso para o item 0008.

14/03/2022 - 15:29:09 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS - ME declarou intenção de recurso para o item 0009.

14/03/2022 - 15:29:18 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS - ME declarou intenção de recurso para o item 0010.

14/03/2022 - 15:29:31 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS - ME declarou intenção de recurso para o item 0012.

14/03/2022 - 15:29:47 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS - ME declarou intenção de recurso para o item 0014.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/04/2022 às 12:12:28.
Código verificador: 23BCD7

Página 486 de 491

14/03/2022 - 15:29:58 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS - ME declarou intenção de recurso para o item 0015.

14/03/2022 - 15:30:07 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS - ME declarou intenção de recurso para o item 0017.

14/03/2022 - 15:30:19 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS - ME declarou intenção de recurso para o item 0019.

14/03/2022 - 15:30:31 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS - ME declarou intenção de recurso para o item 0021.

14/03/2022 - 15:30:50 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS - ME declarou intenção de recurso para o item 0022.

14/03/2022 - 15:30:58 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS - ME declarou intenção de recurso para o item 0023.

14/03/2022 - 15:31:13 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS - ME declarou intenção de recurso para o item 0026.

14/03/2022 - 15:31:30 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS - ME declarou intenção de recurso para o item 0033.

14/03/2022 - 15:31:40 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS - ME declarou intenção de recurso para o item 0034.

14/03/2022 - 15:32:04 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS - ME declarou intenção de recurso para o item 0057.

14/03/2022 - 15:32:23 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS - ME declarou intenção de recurso para o item 0064.

14/03/2022 - 15:32:31 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS - ME declarou intenção de recurso para o item 0065.

14/03/2022 - 15:32:46 Sistema O fornecedor A. L. MANGAS - ME declarou intenção de recurso para o item 0070.

14/03/2022 - 15:41:17 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.

14/03/2022 - 15:41:17 Sistema Intenção: MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS DOCUMENTAÇÕES
SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER
COMPROVADO NO SITE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

14/03/2022 - 15:41:17 Sistema Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço
Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

14/03/2022 - 15:42:07 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0003.

14/03/2022 - 15:42:07 Sistema Intenção: MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS DOCUMENTAÇÕES
SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER
COMPROVADO NO SITE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

14/03/2022 - 15:42:07 Sistema Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço
Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

14/03/2022 - 15:42:23 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0004.

14/03/2022 - 15:42:23 Sistema Intenção: MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS DOCUMENTAÇÕES
SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER
COMPROVADO NO SITE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

14/03/2022 - 15:42:23 Sistema Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço
Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

14/03/2022 - 15:42:37 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0005.

14/03/2022 - 15:42:37 Sistema Intenção: MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS DOCUMENTAÇÕES
SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER
COMPROVADO NO SITE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

14/03/2022 - 15:42:37 Sistema Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço
Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

14/03/2022 - 15:42:47 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0008.

14/03/2022 - 15:42:47 Sistema Intenção: MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS DOCUMENTAÇÕES
SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER
COMPROVADO NO SITE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

14/03/2022 - 15:42:47 Sistema Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço
Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

14/03/2022 - 15:42:56 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0009.

14/03/2022 - 15:42:56 Sistema Intenção: MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS DOCUMENTAÇÕES
SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER
COMPROVADO NO SITE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

14/03/2022 - 15:42:56 Sistema Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço
Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

14/03/2022 - 15:43:09 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0010.

14/03/2022 - 15:43:09 Sistema Intenção: MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS DOCUMENTAÇÕES
SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER
COMPROVADO NO SITE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

14/03/2022 - 15:43:09 Sistema Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço
Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.
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14/03/2022 - 15:43:27 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0012.

14/03/2022 - 15:43:27 Sistema Intenção: MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS DOCUMENTAÇÕES
SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER
COMPROVADO NO SITE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

14/03/2022 - 15:43:27 Sistema Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço
Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

14/03/2022 - 15:43:38 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0014.

14/03/2022 - 15:43:38 Sistema Intenção: MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS DOCUMENTAÇÕES
SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER
COMPROVADO NO SITE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

14/03/2022 - 15:43:38 Sistema Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço
Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

14/03/2022 - 15:43:49 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0015.

14/03/2022 - 15:43:49 Sistema Intenção: MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS DOCUMENTAÇÕES
SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER
COMPROVADO NO SITE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

14/03/2022 - 15:43:49 Sistema Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço
Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

14/03/2022 - 15:43:49 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0015.

14/03/2022 - 15:43:49 Sistema Intenção: MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS DOCUMENTAÇÕES
SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER
COMPROVADO NO SITE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

14/03/2022 - 15:43:49 Sistema Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço
Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

14/03/2022 - 15:44:13 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0017.

14/03/2022 - 15:44:13 Sistema Intenção: MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS DOCUMENTAÇÕES
SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER
COMPROVADO NO SITE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

14/03/2022 - 15:44:13 Sistema Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço
Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

14/03/2022 - 15:44:28 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0019.

14/03/2022 - 15:44:28 Sistema Intenção: MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS DOCUMENTAÇÕES
SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER
COMPROVADO NO SITE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

14/03/2022 - 15:44:28 Sistema Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço
Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

14/03/2022 - 15:44:50 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0021.

14/03/2022 - 15:44:50 Sistema Intenção: MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS DOCUMENTAÇÕES
SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER
COMPROVADO NO SITE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

14/03/2022 - 15:44:50 Sistema Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço
Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

14/03/2022 - 15:44:59 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0022.

14/03/2022 - 15:44:59 Sistema Intenção: MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS DOCUMENTAÇÕES
SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER
COMPROVADO NO SITE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

14/03/2022 - 15:44:59 Sistema Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço
Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

14/03/2022 - 15:45:09 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0023.

14/03/2022 - 15:45:09 Sistema Intenção: MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS DOCUMENTAÇÕES
SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER
COMPROVADO NO SITE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

14/03/2022 - 15:45:09 Sistema Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço
Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.
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14/03/2022 - 15:45:18 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0026.

14/03/2022 - 15:45:18 Sistema Intenção: MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS DOCUMENTAÇÕES
SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER
COMPROVADO NO SITE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

14/03/2022 - 15:45:18 Sistema Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço
Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

14/03/2022 - 15:45:33 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0033.

14/03/2022 - 15:45:33 Sistema Intenção: MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS DOCUMENTAÇÕES
SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER
COMPROVADO NO SITE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

14/03/2022 - 15:45:33 Sistema Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço
Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

14/03/2022 - 15:45:44 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0034.

14/03/2022 - 15:45:44 Sistema Intenção: MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS DOCUMENTAÇÕES
SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER
COMPROVADO NO SITE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

14/03/2022 - 15:45:44 Sistema Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço
Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

14/03/2022 - 15:46:05 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0057.

14/03/2022 - 15:46:05 Sistema Intenção: MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS DOCUMENTAÇÕES
SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER
COMPROVADO NO SITE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

14/03/2022 - 15:46:05 Sistema Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço
Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

14/03/2022 - 15:46:23 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0064.

14/03/2022 - 15:46:23 Sistema Intenção: MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS DOCUMENTAÇÕES
SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER
COMPROVADO NO SITE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

14/03/2022 - 15:46:23 Sistema Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço
Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

14/03/2022 - 15:46:36 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0065.

14/03/2022 - 15:46:36 Sistema Intenção: MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS DOCUMENTAÇÕES
SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER
COMPROVADO NO SITE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

14/03/2022 - 15:46:36 Sistema Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço
Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

14/03/2022 - 15:46:45 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0070.

14/03/2022 - 15:46:45 Sistema Intenção: MANIFESTAMOS INTENÇÃO DE RECURSO CONTRA NOSSA INABILITAÇÃO,
CONSIDERANDO QUE FOI ENVIADO PELA NOSSA EMPRESA TODAS AS DOCUMENTAÇÕES
SOLICITADAS NO SUBITEM 13.3.3.2, NO QUAL O BALANÇO PATRIMONIAL, CONFORME PODE SER
COMPROVADO NO SITE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS. PORTANTO, DEMONSTRAREMOS NA
PEÇA RECURÇAL.

14/03/2022 - 15:46:45 Sistema Justificativa: Em análise aos documentos de Habilitação, constatou-se a licitante não apresentou em Balanço
Patrimonial as Notas explicativas, conforme exigência do subitem 12.3.3.2. Em face do exposto, declaro a
mesma INABILITADA no certame por não atender às exigências do edital na fase de habilitação.

14/03/2022 - 15:53:54 Pregoeiro Informamos ao licitante A L MA N G A S , CNPJ/MF sob o n.º19.321.817/0001-90, que manifestou intenção
de recurso que realizamos nova consulta em sua documentação, porém não conseguimos encontrar a
alegação da empresa. Diante do fato, decidimos pela rejeição da intenção de recurso.

14/03/2022 - 15:54:50 Pregoeiro Os demais itens que deram como fracassados serão novamente licitados.

14/03/2022 - 15:55:21 Pregoeiro Não havendo nada mais digno de registro, agradecemos a participação de todos e declaro esta sessão
encerrada. Até a próxima.

14/03/2022 - 15:55:36 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0001 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0003 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0004 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0005 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0006 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0007 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0008 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.
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16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0011 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0012 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0013 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0014 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0015 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0016 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0017 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0018 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0019 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0020 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0021 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0022 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0024 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0025 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0026 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0027 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0028 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0029 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0030 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0032 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0039 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0040 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0041 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0042 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0043 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0044 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0045 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0048 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0050 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0051 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0052 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0053 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0054 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0055 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0058 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0059 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0064 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0065 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0067 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0068 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0069 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0070 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0072 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0073 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0074 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0075 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0076 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0077 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0078 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0079 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0080 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0081 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0082 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0083 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0084 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0085 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0086 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.
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16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0087 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0088 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0089 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0090 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

16/03/2022 - 14:27:53 Sistema O Item 0091 foi adjudicado por WILLEAM DIAS CUNHA.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0001 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0003 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0004 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0005 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0006 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0007 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0008 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0011 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0012 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0013 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0014 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0015 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0016 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0017 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0018 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0019 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0020 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0021 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0022 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0024 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0025 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0026 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0027 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0028 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0029 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0030 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0032 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0039 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0040 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0041 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0042 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0043 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0044 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0045 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0048 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0050 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0051 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0052 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0053 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0054 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0055 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0058 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0059 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0064 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0065 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0067 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0068 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0069 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0070 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0072 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0073 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0074 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.
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21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0075 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0076 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0077 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0078 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0079 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0080 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0081 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0082 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0083 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0084 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0085 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0086 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0087 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0088 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0089 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0090 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

21/03/2022 - 16:24:36 Sistema O Item 0091 foi homologado por Odineia Rodrigues Tavares.

WILLEAM DIAS CUNHA

Pregoeiro

ELIZEU RODRIGUES TAVARES

Apoio

LEONICE APARECIDA BECKER

Apoio
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