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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
Pregão Eletrônico - PE-06/2021-SEMECDEL

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

23/04/2021 10:38 26/04/2021 10:00 03/05/2021 10:00 06/05/2021 10:00 06/05/2021 10:01

Alterações de Prazos / Republicações
Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão Alterado em Alterado Por

26/04/2021 10:30 03/05/2021 10:30 06/05/2021 10:30 06/05/2021 10:31 23/04/2021 10:38 TAMIRES MENDES DO
NASCIMENTO

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

0001 KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 57,12 31.394,00 - KIT Adjudicado

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

23/04/2021 2-EDITAL ass.PDF

23/04/2021 2-EDITAL ass.PDF

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

23/04/2021 - 10:38 Republicação do processo A republicação do processo está em andamento

23/04/2021 - 10:38 Republicação concluída A republicação do processo foi concluída

06/05/2021 - 10:31 Negociação aberta para o processo PE-
06/2021-SEMECDEL

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2021 - 10:32 Agendamento da data limite da fase de
negociação

A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 06/05/2021 às 12:31.

06/05/2021 - 13:21 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2021 - 13:27 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2021 - 14:14 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2021 - 14:49 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2021 - 14:53 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2021 - 15:02 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2021 - 15:14 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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06/05/2021 - 15:18 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2021 - 15:24 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2021 - 15:30 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2021 - 15:30 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2021 - 15:31 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2021 - 16:06 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2021 - 16:31 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2021 - 16:34 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2021 - 16:44 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2021 - 17:03 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2021 - 17:07 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2021 - 17:28 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2021 - 17:38 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2021 - 17:48 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2021 - 17:54 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2021 - 18:10 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2021 - 18:31 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2021 - 18:36 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2021 - 18:44 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2021 - 19:04 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

06/05/2021 - 19:12 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
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07/05/2021 - 13:11 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/05/2021 - 13:18 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/05/2021 - 13:18 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/05/2021 - 13:41 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/05/2021 - 13:51 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

07/05/2021 - 13:53 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2021 - 11:55 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2021 - 11:58 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2021 - 11:58 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2021 - 12:13 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2021 - 12:20 Intenção de recurso enviada para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

10/05/2021 - 15:00 Recurso enviado para o processo PE-
06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

11/05/2021 - 08:46 Recurso enviado para o processo PE-
06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

13/05/2021 - 12:52 Recurso enviado para o processo PE-
06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova intenção de recurso no item 0001 do processo PE-06/2021-
SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/05/2021 - 11:00 Contrarrazão enviada para o processo
PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova contrarrazão no item 0001 do processo PE-06/2021-SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/05/2021 - 11:00 Contrarrazão enviada para o processo
PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova contrarrazão no item 0001 do processo PE-06/2021-SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

15/05/2021 - 11:00 Contrarrazão enviada para o processo
PE-06/2021-SEMECDEL

Você recebeu uma nova contrarrazão no item 0001 do processo PE-06/2021-SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

25/05/2021 - 18:09 Documentos solicitados para o
processo PE-06/2021-SEMECDEL

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo PE-06/2021-SEMECDEL.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Melhor

Lance
Quantidade Valor Total

0001 KIT DE ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR

Bom Bons e Descartáveis
Eireli

PRÓPRIO PRÓPRIO 45,50 31.394,00 1.428.427,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
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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 - KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC

123/2006

DR LION LOJA DA
SAUDE EIRELI

24.176.120/0001-
02

06/05/2021 -
08:57:04

ALIMENTICIO VARIADOS 31.394,00 74,66 2.343.876,04 Sim

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

01.580.769/0001-
99

04/05/2021 -
17:51:20

PRÓPRIO PRÓPRIO 31.394,00 56,40 1.770.621,60 Sim

S DA C SANTOS
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

40.508.894/0001-
40

04/05/2021 -
22:51:52

KIT KIT 31.394,00 59,97 1.882.698,18 Sim

S. COSTA DE SOUSA 10.999.791/0001-
69

05/05/2021 -
11:14:24

KIT ESCOLAR KIT ESCOLAR 31.394,00 57,11 1.792.911,34 Sim

A S NAGASE & CIA
LTDA - EPP

09.721.163/0001-
38

05/05/2021 -
15:32:23

KIT kit 31.394,00 70,00 2.197.580,00 Sim

TIAGO DE ANDRADE
GOMES LTDA

37.760.036/0001-
83

05/05/2021 -
15:42:43

CESTA BÁSICA CESTA BÁSICA 31.394,00 57,10 1.792.597,40 Sim

EMILLY CRISTINA
MELO DE ARAUJO
EIRELI

28.155.068/0001-
69

05/05/2021 -
15:47:37

FABRICAÇÃO
PROPRIA

FABRICAÇÃO
PROPRIA

31.394,00 57.120,00 1.793.225.280,00 Sim

M R FABRICACAO DE
MOVEIS E SERVICOS
EIRELI

21.958.733/0001-
03

05/05/2021 -
16:07:42

KIT DE
ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR

KIT DE
ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR

31.394,00 57,11 1.792.911,34 Sim

Gameleira Comercio e
Serviços Ltda - Epp

03.687.304/0001-
67

05/05/2021 -
16:53:56

PACOTES DIVERSOS 31.394,00 55,82 1.752.413,08 Não

V G DE SOUSA
FERREIRA

23.912.114/0001-
03

05/05/2021 -
16:56:42

KIT VARIADAS/VARIADAS 31.394,00 57,12 1.793.225,28 Sim

Aiky Comercio e
Distribuicao Eireli

04.848.586/0001-
08

05/05/2021 -
17:55:28

KIT KIT 31.394,00 78,54 2.465.684,76 Sim

R C V R DE OLIVEIRA
LTDA EPP

15.300.567/0001-
50

05/05/2021 -
18:17:08

EMALAGEM CESTA BASICA 31.394,00 57,12 1.793.225,28 Sim

EDER VALENTE DE
LIMA-ME

22.064.524/0001-
89

05/05/2021 -
19:22:44

KIT DA
ALIMENTAÇÃO
ESCOLAR

NACIONAIS 31.394,00 55,50 1.742.367,00 Sim

SANTOS E LEÃO LTDA 28.030.549/0001-
48

05/05/2021 -
19:23:02

KIT KIT 31.394,00 57,00 1.789.458,00 Sim

FORTE ALIMENTOS
EIRELI

27.057.424/0001-
49

06/05/2021 -
09:26:19

KIT DIVERSAS 31.394,00 57,12 1.793.225,28 Sim

J C BRANDAO DOS
SANTOS EIRELI

15.510.314/0001-
01

06/05/2021 -
09:54:02

JC BRANDAO JC BRANDAO 31.394,00 57,10 1.792.597,40 Sim

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

Gameleira Comercio e Serviços Ltda - Epp 03.687.304/0001-67 60 dias

Bom Bons e Descartáveis Eireli 01.580.769/0001-99 60 dias

Aiky Comercio e Distribuicao Eireli 04.848.586/0001-08 60 dias

A S NAGASE & CIA LTDA - EPP 09.721.163/0001-38 120 dias

J C BRANDAO DOS SANTOS EIRELI 15.510.314/0001-01 60 dias

EDER VALENTE DE LIMA-ME 22.064.524/0001-89 60 dias

DR LION LOJA DA SAUDE EIRELI 24.176.120/0001-02 60 dias

SANTOS E LEÃO LTDA 28.030.549/0001-48 120 dias

R C V R DE OLIVEIRA LTDA EPP 15.300.567/0001-50 60 dias

V G DE SOUSA FERREIRA 23.912.114/0001-03 60 dias

FORTE ALIMENTOS EIRELI 27.057.424/0001-49 60 dias

EMILLY CRISTINA MELO DE ARAUJO EIRELI 28.155.068/0001-69 60 dias

TIAGO DE ANDRADE GOMES LTDA 37.760.036/0001-83 60 dias

M R FABRICACAO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI 21.958.733/0001-03 60 dias

S DA C SANTOS COMERCIO E SERVICOS LTDA 40.508.894/0001-40 60 dias
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S. COSTA DE SOUSA 10.999.791/0001-69 60 dias

Lances Enviados
0001 - KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Data Valor CNPJ Situação

04/05/2021 - 17:51:20 56,40 (proposta) 01.580.769/0001-99 Válido

04/05/2021 - 22:51:52 59,97 (proposta) 40.508.894/0001-40 Válido

05/05/2021 - 11:14:24 57,11 (proposta) 10.999.791/0001-69 Cancelado - Empresa deixou de apresentar documento solicitado no
item 12.1.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através
da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela
Secretaria da Fazenda Municipal do município de GOIANÉSIA DO
PARÁ – PA. 06/05/2021 18:10:00

05/05/2021 - 15:32:23 70,00 (proposta) 09.721.163/0001-38 Válido

05/05/2021 - 15:42:43 57,10 (proposta) 37.760.036/0001-83 Válido

05/05/2021 - 15:47:37 57.120,00 (proposta) 28.155.068/0001-69 Válido

05/05/2021 - 16:07:42 57,11 (proposta) 21.958.733/0001-03 Cancelado - Empresa apresentou documento de identificação do
representante legal em cópia simples sem autenticação, em
desconforme com que é solicitado no item 1.1.4 do Edital.
Certidão específica da JUCEPA com data de validade superior ao que é
solicitado no item 12.2.3 do Edital. 06/05/2021 17:27:31

05/05/2021 - 16:53:56 55,82 (proposta) 03.687.304/0001-67 Válido

05/05/2021 - 16:56:42 57,12 (proposta) 23.912.114/0001-03 Cancelado - Empresa deixou de apresentar a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão
negativa de infração trabalhista), conforme é solicitado no item 12.1.10.
Apresentou a certidao específica emitida pela JUCEPA com vencimento
superior a 60 dias, em desacordo com o item 12.2.3 do Edital.
06/05/2021 15:53:09

05/05/2021 - 17:55:28 78,54 (proposta) 04.848.586/0001-08 Válido

05/05/2021 - 18:17:08 57,12 (proposta) 15.300.567/0001-50 Cancelado - Após análise da documentação, constatamos a ausência
do documento conforme é solicitado no Edital item 12.1.6 - Prova de
regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa
junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda
Municipal do município de GOIANÉSIA DO PARÁ – PA.
Deixou de apresentar os itens conforme é solicitado no Edital, 12.2.2.
Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado, emitida até 90
(noventa) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório.
12.2.3. Certidão específica da Junta Comercial do Estado, emitida até
60 (sessenta) dias anterior à data do certame. 06/05/2021 14:49:11

05/05/2021 - 19:22:44 55,50 (proposta) 22.064.524/0001-89 Válido

05/05/2021 - 19:23:02 57,00 (proposta) 28.030.549/0001-48 Cancelado - Empresa apresentou a certidão específica com validade
superior a 60 dias, conforme é solicitado no item 12.2.3. Certidão
específica da Junta Comercial do Estado, emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data do certame.
Deixou de apresentar a declaração solicitado no item 10.1.4.
Declaração de Adimplência expedida pela Secretaria Municipal de
Educação, em nome da licitante, (a mesma deverá ser solicitada
através de requerimento através do e-mail:
gabinetegoianesia@gmail.com junto à Secretaria e será expedida
somente até (02) dias úteis anteriores a data do certame e atestada
pelo Secretário);
Deixou de apresentar a documentação solicitada no item 12.1.6. Prova
de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão
Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da
Fazenda Municipal do município de GOIANÉSIA DO PARÁ – PA.
Deixou de apresentar o item 12.1.7. Prova de registro cadastral junto ao
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF,
através da emissão do Certificado de Regularidade Cadastral – CRC
(https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-
web/public/pages/consultas/consultarCRC.jsf). 06/05/2021 16:49:02

06/05/2021 - 08:57:04 74,66 (proposta) 24.176.120/0001-02 Válido

06/05/2021 - 09:26:19 57,12 (proposta) 27.057.424/0001-49 Cancelado - Empresa deixou de apresentar documento solicitado no
Edital, item 12.1.6 - Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal,
através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida
pela Secretaria da Fazenda Municipal do município de GOIANÉSIA DO
PARÁ – PA. 06/05/2021 14:04:35

06/05/2021 - 09:54:02 57,10 (proposta) 15.510.314/0001-01 Válido

06/05/2021 - 10:13:19 55,25 23.912.114/0001-03 Cancelado - Empresa deixou de apresentar a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão
negativa de infração trabalhista), conforme é solicitado no item 12.1.10.
Apresentou a certidao específica emitida pela JUCEPA com vencimento
superior a 60 dias, em desacordo com o item 12.2.3 do Edital.
06/05/2021 15:53:09

06/05/2021 - 10:14:06 55,14 03.687.304/0001-67 Válido

06/05/2021 - 10:15:30 55,00 23.912.114/0001-03 Cancelado - Empresa deixou de apresentar a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão
negativa de infração trabalhista), conforme é solicitado no item 12.1.10.
Apresentou a certidao específica emitida pela JUCEPA com vencimento
superior a 60 dias, em desacordo com o item 12.2.3 do Edital.
06/05/2021 15:53:09
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06/05/2021 - 10:16:05 49,99 21.958.733/0001-03 Cancelado - Empresa apresentou documento de identificação do
representante legal em cópia simples sem autenticação, em
desconforme com que é solicitado no item 1.1.4 do Edital.
Certidão específica da JUCEPA com data de validade superior ao que é
solicitado no item 12.2.3 do Edital. 06/05/2021 17:27:31

06/05/2021 - 10:16:40 49,80 01.580.769/0001-99 Válido

06/05/2021 - 10:17:07 49,66 03.687.304/0001-67 Válido

06/05/2021 - 10:17:13 49,20 23.912.114/0001-03 Cancelado - Empresa deixou de apresentar a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão
negativa de infração trabalhista), conforme é solicitado no item 12.1.10.
Apresentou a certidao específica emitida pela JUCEPA com vencimento
superior a 60 dias, em desacordo com o item 12.2.3 do Edital.
06/05/2021 15:53:09

06/05/2021 - 10:17:17 49,75 37.760.036/0001-83 Válido

06/05/2021 - 10:17:44 49,10 01.580.769/0001-99 Válido

06/05/2021 - 10:17:58 49,00 23.912.114/0001-03 Cancelado - Empresa deixou de apresentar a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão
negativa de infração trabalhista), conforme é solicitado no item 12.1.10.
Apresentou a certidao específica emitida pela JUCEPA com vencimento
superior a 60 dias, em desacordo com o item 12.2.3 do Edital.
06/05/2021 15:53:09

06/05/2021 - 10:18:23 48,90 01.580.769/0001-99 Válido

06/05/2021 - 10:18:44 48,80 15.510.314/0001-01 Válido

06/05/2021 - 10:18:52 48,00 23.912.114/0001-03 Cancelado - Empresa deixou de apresentar a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão
negativa de infração trabalhista), conforme é solicitado no item 12.1.10.
Apresentou a certidao específica emitida pela JUCEPA com vencimento
superior a 60 dias, em desacordo com o item 12.2.3 do Edital.
06/05/2021 15:53:09

06/05/2021 - 10:18:59 48,70 01.580.769/0001-99 Válido

06/05/2021 - 10:19:05 47,50 01.580.769/0001-99 Válido

06/05/2021 - 10:19:23 50,00 28.030.549/0001-48 Cancelado - Empresa apresentou a certidão específica com validade
superior a 60 dias, conforme é solicitado no item 12.2.3. Certidão
específica da Junta Comercial do Estado, emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data do certame.
Deixou de apresentar a declaração solicitado no item 10.1.4.
Declaração de Adimplência expedida pela Secretaria Municipal de
Educação, em nome da licitante, (a mesma deverá ser solicitada
através de requerimento através do e-mail:
gabinetegoianesia@gmail.com junto à Secretaria e será expedida
somente até (02) dias úteis anteriores a data do certame e atestada
pelo Secretário);
Deixou de apresentar a documentação solicitada no item 12.1.6. Prova
de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão
Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da
Fazenda Municipal do município de GOIANÉSIA DO PARÁ – PA.
Deixou de apresentar o item 12.1.7. Prova de registro cadastral junto ao
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF,
através da emissão do Certificado de Regularidade Cadastral – CRC
(https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-
web/public/pages/consultas/consultarCRC.jsf). 06/05/2021 16:49:02

06/05/2021 - 10:19:33 47,30 22.064.524/0001-89 Válido

06/05/2021 - 10:19:48 47,00 01.580.769/0001-99 Válido

06/05/2021 - 10:20:14 47,70 21.958.733/0001-03 Cancelado - Empresa apresentou documento de identificação do
representante legal em cópia simples sem autenticação, em
desconforme com que é solicitado no item 1.1.4 do Edital.
Certidão específica da JUCEPA com data de validade superior ao que é
solicitado no item 12.2.3 do Edital. 06/05/2021 17:27:31

06/05/2021 - 10:20:49 46,90 15.300.567/0001-50 Cancelado - Após análise da documentação, constatamos a ausência
do documento conforme é solicitado no Edital item 12.1.6 - Prova de
regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa
junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda
Municipal do município de GOIANÉSIA DO PARÁ – PA.
Deixou de apresentar os itens conforme é solicitado no Edital, 12.2.2.
Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado, emitida até 90
(noventa) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório.
12.2.3. Certidão específica da Junta Comercial do Estado, emitida até
60 (sessenta) dias anterior à data do certame. 06/05/2021 14:49:11

06/05/2021 - 10:20:59 53,77 04.848.586/0001-08 Válido

06/05/2021 - 10:21:03 46,74 03.687.304/0001-67 Válido
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06/05/2021 - 10:21:09 46,80 28.030.549/0001-48 Cancelado - Empresa apresentou a certidão específica com validade
superior a 60 dias, conforme é solicitado no item 12.2.3. Certidão
específica da Junta Comercial do Estado, emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data do certame.
Deixou de apresentar a declaração solicitado no item 10.1.4.
Declaração de Adimplência expedida pela Secretaria Municipal de
Educação, em nome da licitante, (a mesma deverá ser solicitada
através de requerimento através do e-mail:
gabinetegoianesia@gmail.com junto à Secretaria e será expedida
somente até (02) dias úteis anteriores a data do certame e atestada
pelo Secretário);
Deixou de apresentar a documentação solicitada no item 12.1.6. Prova
de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão
Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da
Fazenda Municipal do município de GOIANÉSIA DO PARÁ – PA.
Deixou de apresentar o item 12.1.7. Prova de registro cadastral junto ao
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF,
através da emissão do Certificado de Regularidade Cadastral – CRC
(https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-
web/public/pages/consultas/consultarCRC.jsf). 06/05/2021 16:49:02

06/05/2021 - 10:21:10 46,50 23.912.114/0001-03 Cancelado - Empresa deixou de apresentar a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão
negativa de infração trabalhista), conforme é solicitado no item 12.1.10.
Apresentou a certidao específica emitida pela JUCEPA com vencimento
superior a 60 dias, em desacordo com o item 12.2.3 do Edital.
06/05/2021 15:53:09

06/05/2021 - 10:21:18 46,00 01.580.769/0001-99 Válido

06/05/2021 - 10:21:31 45,80 28.030.549/0001-48 Cancelado - Empresa apresentou a certidão específica com validade
superior a 60 dias, conforme é solicitado no item 12.2.3. Certidão
específica da Junta Comercial do Estado, emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data do certame.
Deixou de apresentar a declaração solicitado no item 10.1.4.
Declaração de Adimplência expedida pela Secretaria Municipal de
Educação, em nome da licitante, (a mesma deverá ser solicitada
através de requerimento através do e-mail:
gabinetegoianesia@gmail.com junto à Secretaria e será expedida
somente até (02) dias úteis anteriores a data do certame e atestada
pelo Secretário);
Deixou de apresentar a documentação solicitada no item 12.1.6. Prova
de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão
Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da
Fazenda Municipal do município de GOIANÉSIA DO PARÁ – PA.
Deixou de apresentar o item 12.1.7. Prova de registro cadastral junto ao
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF,
através da emissão do Certificado de Regularidade Cadastral – CRC
(https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-
web/public/pages/consultas/consultarCRC.jsf). 06/05/2021 16:49:02

06/05/2021 - 10:21:35 45,90 15.510.314/0001-01 Válido

06/05/2021 - 10:21:45 46,40 22.064.524/0001-89 Válido

06/05/2021 - 10:21:56 44,79 21.958.733/0001-03 Cancelado - Empresa apresentou documento de identificação do
representante legal em cópia simples sem autenticação, em
desconforme com que é solicitado no item 1.1.4 do Edital.
Certidão específica da JUCEPA com data de validade superior ao que é
solicitado no item 12.2.3 do Edital. 06/05/2021 17:27:31

06/05/2021 - 10:21:59 45,50 01.580.769/0001-99 Válido

06/05/2021 - 10:22:35 44,69 27.057.424/0001-49 Cancelado - Empresa deixou de apresentar documento solicitado no
Edital, item 12.1.6 - Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal,
através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida
pela Secretaria da Fazenda Municipal do município de GOIANÉSIA DO
PARÁ – PA. 06/05/2021 14:04:35

06/05/2021 - 10:22:58 44,50 27.057.424/0001-49 Cancelado - Empresa deixou de apresentar documento solicitado no
Edital, item 12.1.6 - Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal,
através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida
pela Secretaria da Fazenda Municipal do município de GOIANÉSIA DO
PARÁ – PA. 06/05/2021 14:04:35

06/05/2021 - 10:23:01 45,64 03.687.304/0001-67 Válido

06/05/2021 - 10:23:01 44,59 28.030.549/0001-48 Cancelado - Empresa apresentou a certidão específica com validade
superior a 60 dias, conforme é solicitado no item 12.2.3. Certidão
específica da Junta Comercial do Estado, emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data do certame.
Deixou de apresentar a declaração solicitado no item 10.1.4.
Declaração de Adimplência expedida pela Secretaria Municipal de
Educação, em nome da licitante, (a mesma deverá ser solicitada
através de requerimento através do e-mail:
gabinetegoianesia@gmail.com junto à Secretaria e será expedida
somente até (02) dias úteis anteriores a data do certame e atestada
pelo Secretário);
Deixou de apresentar a documentação solicitada no item 12.1.6. Prova
de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão
Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da
Fazenda Municipal do município de GOIANÉSIA DO PARÁ – PA.
Deixou de apresentar o item 12.1.7. Prova de registro cadastral junto ao
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF,
através da emissão do Certificado de Regularidade Cadastral – CRC
(https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-
web/public/pages/consultas/consultarCRC.jsf). 06/05/2021 16:49:02
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06/05/2021 - 10:23:10 44,40 28.030.549/0001-48 Cancelado - Empresa apresentou a certidão específica com validade
superior a 60 dias, conforme é solicitado no item 12.2.3. Certidão
específica da Junta Comercial do Estado, emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data do certame.
Deixou de apresentar a declaração solicitado no item 10.1.4.
Declaração de Adimplência expedida pela Secretaria Municipal de
Educação, em nome da licitante, (a mesma deverá ser solicitada
através de requerimento através do e-mail:
gabinetegoianesia@gmail.com junto à Secretaria e será expedida
somente até (02) dias úteis anteriores a data do certame e atestada
pelo Secretário);
Deixou de apresentar a documentação solicitada no item 12.1.6. Prova
de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão
Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da
Fazenda Municipal do município de GOIANÉSIA DO PARÁ – PA.
Deixou de apresentar o item 12.1.7. Prova de registro cadastral junto ao
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF,
através da emissão do Certificado de Regularidade Cadastral – CRC
(https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-
web/public/pages/consultas/consultarCRC.jsf). 06/05/2021 16:49:02

06/05/2021 - 10:23:48 44,29 27.057.424/0001-49 Cancelado - Empresa deixou de apresentar documento solicitado no
Edital, item 12.1.6 - Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal,
através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida
pela Secretaria da Fazenda Municipal do município de GOIANÉSIA DO
PARÁ – PA. 06/05/2021 14:04:35

06/05/2021 - 10:24:07 44,19 15.300.567/0001-50 Cancelado - Após análise da documentação, constatamos a ausência
do documento conforme é solicitado no Edital item 12.1.6 - Prova de
regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa
junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda
Municipal do município de GOIANÉSIA DO PARÁ – PA.
Deixou de apresentar os itens conforme é solicitado no Edital, 12.2.2.
Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado, emitida até 90
(noventa) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório.
12.2.3. Certidão específica da Junta Comercial do Estado, emitida até
60 (sessenta) dias anterior à data do certame. 06/05/2021 14:49:11

06/05/2021 - 10:24:43 44,00 23.912.114/0001-03 Cancelado - Empresa deixou de apresentar a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão
negativa de infração trabalhista), conforme é solicitado no item 12.1.10.
Apresentou a certidao específica emitida pela JUCEPA com vencimento
superior a 60 dias, em desacordo com o item 12.2.3 do Edital.
06/05/2021 15:53:09

06/05/2021 - 10:24:55 39,90 27.057.424/0001-49 Cancelado - Empresa deixou de apresentar documento solicitado no
Edital, item 12.1.6 - Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal,
através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida
pela Secretaria da Fazenda Municipal do município de GOIANÉSIA DO
PARÁ – PA. 06/05/2021 14:04:35

06/05/2021 - 10:25:31 42,90 15.300.567/0001-50 Cancelado - Após análise da documentação, constatamos a ausência
do documento conforme é solicitado no Edital item 12.1.6 - Prova de
regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa
junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda
Municipal do município de GOIANÉSIA DO PARÁ – PA.
Deixou de apresentar os itens conforme é solicitado no Edital, 12.2.2.
Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado, emitida até 90
(noventa) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório.
12.2.3. Certidão específica da Junta Comercial do Estado, emitida até
60 (sessenta) dias anterior à data do certame. 06/05/2021 14:49:11

06/05/2021 - 10:25:32 45,49 10.999.791/0001-69 Cancelado - Empresa deixou de apresentar documento solicitado no
item 12.1.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através
da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela
Secretaria da Fazenda Municipal do município de GOIANÉSIA DO
PARÁ – PA. 06/05/2021 18:10:00

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 25/05/2021 - 18:30:38 01.580.769/0001-99 Proposta Consolidada - Kit Cestas.pdf

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

Expedição
Data de
Expedição

Data de Validade Arquivo

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

04/05/2021 -
17:04

Jorge Luiz Antônio
Velozo

20000482885 JUCEPA 07/07/2016 07/07/2050 HABILITAÇÃO
JURIDICA

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

04/05/2021 -
17:11

Jorge Luiz Antônio
Velozo

702021080333619-3 SEFA 11/02/2021 10/08/2021 REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

04/05/2021 -
17:33

Jorge Luiz Antônio
Velozo

20000708768 JUCEPA 03/05/2021 30/04/2022 QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-
FINANCEIRA.

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

04/05/2021 -
17:36

Jorge Luiz Antônio
Velozo

15120001/17 PREFEITURA
MUNICIPAL DE
TAILÂNDIA

21/08/2019 21/08/2024 QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

Bom Bons e
Descartáveis Eireli

04/05/2021 -
17:41

Jorge Luiz Antônio
Velozo

01580769000199 SICAF 04/05/2021 18/05/2021 OUTROS

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=473903&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=2
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2146963&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2146963&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2147197&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2147197&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2147197&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2147872&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2147872&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2147872&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2147943&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2147943&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2148042&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1


Página 9 de 23

S. COSTA DE
SOUSA

05/05/2021 -
10:59

ELEN CARLA
SOARES NERI

PE-06/2021-SEMECDEL PREFEITURA
MUNICIPAL DE
GOIANÉSIA DO
PARÁ

05/05/2021 06/05/2021 HABILITAÇÃO
JURIDICA

S. COSTA DE
SOUSA

05/05/2021 -
11:01

ELEN CARLA
SOARES NERI

PE-06/2021-SEMECDEL PREFEITURA
MUNICIPAL DE
GOIANÉSIA DO
PARÁ

05/05/2021 06/05/2021 REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

S. COSTA DE
SOUSA

05/05/2021 -
11:03

ELEN CARLA
SOARES NERI

PE-06/2021-SEMECDEL PREFEITURA
MUNICIPAL DE
GOIANÉSIA DO
PARÁ

05/05/2021 06/05/2021 QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-
FINANCEIRA.

S. COSTA DE
SOUSA

05/05/2021 -
11:17

ELEN CARLA
SOARES NERI

PE-06/2021-SEMECDEL PREFEITURA
MUNICIPAL DE
GOIANÉSIA DO
PARÁ

05/05/2021 06/05/2021 QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

M R
FABRICACAO DE
MOVEIS E
SERVICOS
EIRELI

05/05/2021 -
15:47

Mabio Rubens
Oliveira de
Almeida

01 GOIANESIA 05/05/2021 06/05/2021 HABILITAÇÃO
JURIDICA

M R
FABRICACAO DE
MOVEIS E
SERVICOS
EIRELI

05/05/2021 -
15:48

Mabio Rubens
Oliveira de
Almeida

02 GOIANESIA 05/05/2021 06/05/2021 REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

M R
FABRICACAO DE
MOVEIS E
SERVICOS
EIRELI

05/05/2021 -
15:49

Mabio Rubens
Oliveira de
Almeida

03 GOIANESIA 05/05/2021 06/05/2021 QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-
FINANCEIRA.

M R
FABRICACAO DE
MOVEIS E
SERVICOS
EIRELI

05/05/2021 -
15:52

Mabio Rubens
Oliveira de
Almeida

04 GOIANESIA 05/05/2021 06/05/2021 QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

M R
FABRICACAO DE
MOVEIS E
SERVICOS
EIRELI

05/05/2021 -
15:53

Mabio Rubens
Oliveira de
Almeida

05 GOIANESIA 05/05/2021 06/05/2021 OUTROS

V G DE SOUSA
FERREIRA

05/05/2021 -
16:25

Victor Gabriel de
Sousa Ferreira

0 0 HABILITAÇÃO
JURIDICA

V G DE SOUSA
FERREIRA

05/05/2021 -
16:44

Victor Gabriel de
Sousa Ferreira

0 0 REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

V G DE SOUSA
FERREIRA

05/05/2021 -
16:49

Victor Gabriel de
Sousa Ferreira

0 0 QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-
FINANCEIRA.

V G DE SOUSA
FERREIRA

05/05/2021 -
16:51

Victor Gabriel de
Sousa Ferreira

0 0 QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

V G DE SOUSA
FERREIRA

05/05/2021 -
16:52

Victor Gabriel de
Sousa Ferreira

0 0 OUTROS

R C V R DE
OLIVEIRA LTDA
EPP

05/05/2021 -
17:29

RENY CAROLINA
VELASCO
ROCHA DE
OLIVEIRA

1 a 05/05/2021 31/05/2021 HABILITAÇÃO
JURIDICA

R C V R DE
OLIVEIRA LTDA
EPP

05/05/2021 -
17:30

RENY CAROLINA
VELASCO
ROCHA DE
OLIVEIRA

1 1 31/05/2021 31/05/2021 REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

R C V R DE
OLIVEIRA LTDA
EPP

05/05/2021 -
17:30

RENY CAROLINA
VELASCO
ROCHA DE
OLIVEIRA

1 a 31/05/2021 31/05/2021 QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-
FINANCEIRA.

S. COSTA DE
SOUSA

05/05/2021 -
17:30

ELEN CARLA
SOARES NERI

PE-06/2021-SEMECDEL PREFEITURA
MUNICIPAL DE
GOIANÉSIA DO
PARÁ

05/05/2021 06/05/2021 OUTROS

R C V R DE
OLIVEIRA LTDA
EPP

05/05/2021 -
17:32

RENY CAROLINA
VELASCO
ROCHA DE
OLIVEIRA

1 A 31/05/2021 31/05/2021 OUTROS

R C V R DE
OLIVEIRA LTDA
EPP

05/05/2021 -
18:17

RENY CAROLINA
VELASCO
ROCHA DE
OLIVEIRA

1 1 24/05/2021 31/05/2021 QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

SANTOS E LEÃO
LTDA

05/05/2021 -
19:14

CARLOS
AUGUSTO
COSTA DOS
SANTOS LEÃO

01 RECEITA
FEDERAL

05/05/2021 05/05/2021 HABILITAÇÃO
JURIDICA

SANTOS E LEÃO
LTDA

05/05/2021 -
19:15

CARLOS
AUGUSTO
COSTA DOS
SANTOS LEÃO

1 TRABALHUSTA 05/05/2021 05/05/2021 REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2153873&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2153873&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2153907&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2153907&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2153907&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2153948&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2153948&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2153948&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2154262&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2154262&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2158350&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2158350&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2158381&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2158381&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2158381&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2158429&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2158429&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2158429&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2158492&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2158492&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2158506&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2159302&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2159302&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2160014&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2160014&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2160014&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2160196&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2160196&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2160196&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2160310&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2160310&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2160332&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2161537&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2161537&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2161565&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2161565&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2161565&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2161587&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2161587&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2161587&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2161590&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2161633&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2162528&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2162528&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2162978&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2162978&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2162983&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2162983&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2162983&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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SANTOS E LEÃO
LTDA

05/05/2021 -
19:18

CARLOS
AUGUSTO
COSTA DOS
SANTOS LEÃO

1 SEFA 05/05/2021 05/05/2021 QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

SANTOS E LEÃO
LTDA

05/05/2021 -
22:27

CARLOS
AUGUSTO
COSTA DOS
SANTOS LEÃO

1 RECEITA
FEDERAL

05/05/2021 05/05/2021 QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-
FINANCEIRA.

SANTOS E LEÃO
LTDA

05/05/2021 -
22:28

CARLOS
AUGUSTO
COSTA DOS
SANTOS LEÃO

1 RECEITA
FEDERAL

05/05/2021 05/05/2021 OUTROS

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

06/05/2021 -
09:55

JOÃO BATISTA
DA SILVA
ARAUJO

01 FORTE 06/05/2021 06/05/2021 HABILITAÇÃO
JURIDICA

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

06/05/2021 -
09:55

JOÃO BATISTA
DA SILVA
ARAUJO

01 FORTE 06/05/2021 06/05/2021 REGULARIDADE
FISCAL E
TRABALHISTA

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

06/05/2021 -
09:56

JOÃO BATISTA
DA SILVA
ARAUJO

01 FORTE 06/05/2021 06/05/2021 QUALIFICAÇÃO
ECONÔMICO-
FINANCEIRA.

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

06/05/2021 -
09:56

JOÃO BATISTA
DA SILVA
ARAUJO

01 FORTE 06/05/2021 06/05/2021 QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA

FORTE
ALIMENTOS
EIRELI

06/05/2021 -
09:57

Patrick Ferreira 01 FORTE 06/05/2021 06/05/2021 OUTROS

Inabilitados
Data Fornecedor CNPJ Detalhe

06/05/2021 - 14:04:35 FORTE ALIMENTOS EIRELI 27.057.424/0001-49 Item 0001 - KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Desclassificação: Empresa deixou de apresentar documento solicitado no Edital, item 12.1.6 - Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa
junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal do município de GOIANÉSIA DO PARÁ – PA.

06/05/2021 - 14:49:11 R C V R DE OLIVEIRA LTDA
EPP

15.300.567/0001-50 Item 0001 - KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Desclassificação: Após análise da documentação, constatamos a ausência do documento conforme é solicitado no Edital item 12.1.6 - Prova de regularidade junto à Fazenda
Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal do município de GOIANÉSIA DO PARÁ – PA.
Deixou de apresentar os itens conforme é solicitado no Edital, 12.2.2. Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado, emitida até 90 (noventa) dias anterior à data marcada
para a abertura do processo licitatório.
12.2.3. Certidão específica da Junta Comercial do Estado, emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data do certame.

06/05/2021 - 15:53:09 V G DE SOUSA FERREIRA 23.912.114/0001-03 Item 0001 - KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Desclassificação: Empresa deixou de apresentar a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista),
conforme é solicitado no item 12.1.10.
Apresentou a certidao específica emitida pela JUCEPA com vencimento superior a 60 dias, em desacordo com o item 12.2.3 do Edital.

06/05/2021 - 16:49:02 SANTOS E LEÃO LTDA 28.030.549/0001-48 Item 0001 - KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Desclassificação: Empresa apresentou a certidão específica com validade superior a 60 dias, conforme é solicitado no item 12.2.3. Certidão específica da Junta Comercial do
Estado, emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data do certame.
Deixou de apresentar a declaração solicitado no item 10.1.4. Declaração de Adimplência expedida pela Secretaria Municipal de Educação, em nome da licitante, (a mesma
deverá ser solicitada através de requerimento através do e-mail: gabinetegoianesia@gmail.com junto à Secretaria e será expedida somente até (02) dias úteis anteriores a data
do certame e atestada pelo Secretário);
Deixou de apresentar a documentação solicitada no item 12.1.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais,
emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal do município de GOIANÉSIA DO PARÁ – PA.
Deixou de apresentar o item 12.1.7. Prova de registro cadastral junto ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, através da emissão do Certificado de
Regularidade Cadastral – CRC (https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas/consultarCRC.jsf).

06/05/2021 - 17:27:31 M R FABRICACAO DE
MOVEIS E SERVICOS
EIRELI

21.958.733/0001-03 Item 0001 - KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Desclassificação: Empresa apresentou documento de identificação do representante legal em cópia simples sem autenticação, em desconforme com que é solicitado no item
1.1.4 do Edital.
Certidão específica da JUCEPA com data de validade superior ao que é solicitado no item 12.2.3 do Edital.

06/05/2021 - 18:10:00 S. COSTA DE SOUSA 10.999.791/0001-69 Item 0001 - KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Desclassificação: Empresa deixou de apresentar documento solicitado no item 12.1.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos
Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal do município de GOIANÉSIA DO PARÁ – PA.

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

10/05/2021 - 12:30 13/05/2021 - 18:00 17/05/2021 - 18:00

0001 - KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR Intenções de Recurso
CNPJ Data de Envio Intenção Julgamento

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2163018&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2163018&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2164322&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2164322&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2164322&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2164340&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2166977&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2166977&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2166984&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2166984&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2166984&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2166991&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2166991&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2166991&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2166998&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2166998&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
http://www.portaldecompraspublicas.com.br/Download/?ttCD_CHAVE=2167012&ttCD_TIPO_DOWNLOAD=1
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28.030.549/0001-48 06/05/2021 - 13:21:49 FORTE ALIMENTO ESTA IMPEDITIVA DE LICITAR COM 2 PENALIDADE NO
SICAF UMA DELA PELA LEI 8.666/93 COM PENALIDADE DE 2 ANOS UMA
PELA PREFEITURA DE BELEM E OUTRA PELA FUNDAÇÃO SANTA CASA DE
MISERICORDIA CONFORME LINCK ABAIXO
http://compras.dados.gov.br/fornecedores/doc/fornecedor_pj/26254705000129

Indeferido

Justificativa: Senhor licitante, com todas as venias, sua pesquisa está equivocada!
Pois a consulta do CNPJ apresentado na sua contestação não corresponde ao CNPJ da empresa participante do presente certame.

21.958.733/0001-03 06/05/2021 - 13:27:48 Após analise feita na documentação não identificamos o item 12.1.6. do edital,
Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa
junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal do
município de GOIANÉSIA DO PARÁ – PA.

Indeferido

Justificativa: Após análise da documentação, constatamos a ausência do documento conforme é solicitado no Edital item 12.1.6 - Prova de regularidade junto à Fazenda
Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal do município de GOIANÉSIA DO PARÁ – PA.

21.958.733/0001-03 06/05/2021 - 14:14:59 Após analise feita na documentação não identificamos o item 12.1.6. do edital,
Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa
junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal do
município de GOIANÉSIA DO PARÁ – PA.

Indeferido

Justificativa: Já analisamos e já constamos os outros erros.

28.030.549/0001-48 06/05/2021 - 14:49:17 Olá boa atarde para a empresa vencedora do lote 01, consta o balanço com a
validade vencimento até dia 30 do mês passado balanço ano 2019

Indeferido

Justificativa: Questionamento já julgado.

37.760.036/0001-83 06/05/2021 - 14:53:11 Sr. Pregoeiro, temos comprovação através de fotografia, onde a o local
responsável pela emissão da Certidão negativa de tributos se encontrava fechado
(PREFEITURA), com a alegação de funcionários com COVID, portanto, inabilitar
empresas com essa justificativa é irregular, vale ressaltar, que esse documento foi
colocado no edital a afim de restringir a participação dos fornecedores, e
possivelmente, direcionar o certame.

Indeferido

Justificativa: O certame foi realizado com 12 licitantes, onde grande maioria possuital certidão, desta forma esta é uma acusação leviana e irresponsável sobre possível
direcionamento. Ademais o Edital ficou publicado os 08 dias úteis tipificado na Lei 10.520/2002, sendo descabível o argumento.

21.958.733/0001-03 06/05/2021 - 15:02:39 Após analise na documentação não identificamos o item 12.1.10 do edital que
solicita que a certidão de debitos inadimplidos perante a Justiça do trabalho esteja
em conjunto com a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista).

Indeferido

Justificativa: Empresa já desclassificada.

28.030.549/0001-48 06/05/2021 - 15:14:45 Sr: PREGOEIRO JA QUE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SOLICITA UMA
DECLARAÇÃO FISCAL MUNICIPAL E DENTRO DO EDITAL CONSTA QUE
12.1.11. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como
microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
SENDO ASSIM IMPROCEDENTE A INABILITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
PERANTE AS EMPRESAS ENQUADRADA COMO ME E EPP.
JÁ QUE A DECLARAÇÃO E FISCAL A LEI 8.666/93 ALEM DOS ITENS DO
EDITAL
12.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais
exigências do edital.
12.4.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
12.5. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como
microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência
de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será
convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor,
comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.

Indeferido

Justificativa: LC 123/16, art. 43 `PAR` 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização
da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
Sendo assim, está explícito no artigo supracitado que o licitante poderia utilizar tal prerrogativa constando alguma restrição/irregularidade, isto é diferentimente da não
apresentação de documentação.

28.030.549/0001-48 06/05/2021 - 15:18:47 CND ESPECIFICA VENCIDA COM MAIS DE 60 DIAS CONFORME ITEN 12.2.3.
Certidão específica da Junta Comercial do Estado, emitida até 60 (sessenta) dias
anterior à data do certame.

A EMPRESA REMATANTE DO LOTE 1 FALTOU COM A VERACIDADE SENDO
DESABILITADA

Indeferido

Justificativa: Empresa já desclassificada.

15.300.567/0001-50 06/05/2021 - 15:24:53 Boa tare senhores com relação a nossa des classificação temos as seguintes
contestação:
12.1.6 o local responsável pela emissão da Certidão negativa de tributos se
encontrava fechado (PREFEITURA), com a alegação de funcionários com COVID,
portanto, inabilitar nossa empresas com essa justificativa é irregular.
12.2.2. Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado, FOI EMITIDA 03-03-
2021 SENDO ASSIM EMITIDA 63 DIAS ANTES DO PROCESSO LICITATORIO
12.2.3. Certidão específica da Junta Comercial do Estado, FOI EMITIDA 22-03-
2021
SENDO ASSIM EMITIDA 44 DIAS ANTES DO PROCESSO LICITATORIO
ESTANDO TODAS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE EXIGIDO NO EDITAL

Indeferido

Justificativa: Tal questionamento já julgado anteriormente.

28.030.549/0001-48 06/05/2021 - 15:30:41 BALANÇO DA EMPRESA R C V R DE OLIVEIRA LTDA EPP ESTA VENCIDO Indeferido

Justificativa: Empresa já desclassificada.

28.030.549/0001-48 06/05/2021 - 15:30:41 BALANÇO DA EMPRESA R C V R DE OLIVEIRA LTDA EPP ESTA VENCIDO Indeferido

Justificativa: Empresa já desclassificada.
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37.760.036/0001-83 06/05/2021 - 15:31:15 Belissima colocação do concorrente, por se tratar de certidão fiscal e trabalhista,
as MEs e EPPs estão amparadas pela Lei Complementar 123/2006.

Indeferido

Justificativa: LC 123/16, art. 43 `PAR` 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo
inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização
da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Sendo assim, está
explícito no artigo supracitado que o licitante poderia utilizar tal prerrogativa constando alguma restrição/irregularidade, isto é diferentimente da não apresentação de
documentação.

21.958.733/0001-03 06/05/2021 - 16:06:41 Após análise na documentação não identificamos o item 12.1.6. do edital, Certidão
Negativa de Tributos Municipais, emitida pelo Município de Goianésia do Pará.
E também não identificamos o item 10.1.4. do edital, Declaração de Adimplência
expedida pela Secretaria Municipal de Educação do Município de Goianésia do
Pará

Indeferido

Justificativa: Questionamento ja julgado.

21.958.733/0001-03 06/05/2021 - 16:31:02 Com relação ao item 12.1.11. do edital que se trata: Caso o licitante detentor do
menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte
deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação, com tudo a empresa deixou de apresentar a certidão, e não que a
mesma apresentou a certidão com validade vencida para se beneficiar da Lei 123.

Indeferido

Justificativa: Tal questionamento julgado anteriormente.

15.300.567/0001-50 06/05/2021 - 16:34:47 SENHOR PREGOEIRO NOSSO BALANÇO E TRANSMITIDO VIA SPED NOSSO
PRAZO E ATE 31/05/2021

Indeferido

Justificativa: Questionamento já julgado.

37.760.036/0001-83 06/05/2021 - 16:44:55 Qual a finalidade da certidão negativa de tributos emitido pela prefeitura de
Goianésia para compor os documentos de habilitação dos licitantes?

Está previsto no rol de documentos da LEi 8666/93?

Por se tratar de Pregão eletrônico, a exigência de emitir essa certidão
presencialmente frusta o carater competitivo do certame?

Como as empresas conseguiram adimplencia sem antes da entrada na certidão
negativa de tributos da PM de Goianésia a fim de consultar as firmas que estão
negativadas com a Prefeitura??

As empresas que nunca forneceram para Goianésia possuem obrigação de emitir
essa Certidão ?

Indeferido

Justificativa: 26. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
26.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.
26.2. A IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.
26.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da
data de recebimento da impugnação.
26.5. . Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura
da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico
www.portaldecompraspublicas.com.br.

37.760.036/0001-83 06/05/2021 - 17:03:30 Informamos que todos os autos processuais e decisões aqui tomadas, serão
levados aos órgãos de controle TCM/PA e Ministério Público, para que seja
apurado a condução deste certame.

Deferido

28.030.549/0001-48 06/05/2021 - 17:07:42 a vencedora do lote 1 apresentou cnd especifica da jucepa vencida acima de 60
dias conforme 12.2.3. Certidão específica da Junta Comercial do Estado, emitida
até 60 (sessenta) dias anterior à data do certame

Deferido

21.958.733/0001-03 06/05/2021 - 17:28:23 Conforme item 6.3. do edital as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
poderão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma
restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, `PAR` 1º da LC
nº 123, de 2006 e item 12.1.11. Caso o licitante detentor do menor preço seja
qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
`PAR` 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável
por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Redação dada
pela Lei Complementar nº 147, de 2014).
`PAR` 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para
regularização da documentação, para pagamento ou parcel amento do débito e
para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa. (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016).

Deferido
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21.958.733/0001-03 06/05/2021 - 17:38:33 Conforme item 6.3. do edital as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
poderão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma
restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, `PAR` 1º da LC
nº 123, de 2006 e item 12.1.11. Caso o licitante detentor do menor preço seja
qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal,
mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.
`PAR` 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável
por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Redação dada
pela Lei Complementar nº 147, de 2014).
`PAR` 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do
certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para
regularização da documentação, para pagamento ou parcel amento do débito e
para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa. (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de 2016).

Deferido

28.030.549/0001-48 06/05/2021 - 17:48:35 A EMPRESA VENCEDORA DO LOTE 01 NÃO COMPRIU AS EXIGENCIA DO
EDITAL

7.1.6. O prazo e a forma de entrega dos itens cotados, devendo obedecer ao
disposto no Anexo I - Termo de Referência, deste edital
7.1.7. Declaração expressa de total concordância com os termos deste Edital e de
que sua proposta comercial compreende todos os tributos, despesas ou encargos
de qualquer natureza, resultante do fornecimento;
7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.
7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a
contar da data de sua apresentação.

NÃO TENDO O PRINCIO DE QUANDO VAI ENTREGAR EM SUA PROPOSTA
VINCULA INCERTEZA DE UMA ENTREGA EM TEMPO DETERMINADO
COMPROMETENDO TODO PROCESSO LICITATORIO

Deferido

28.030.549/0001-48 06/05/2021 - 17:54:20 A EMPRESA VENCEDORA DO LOTE 01 NÃO COMPRIU AS EXIGENCIA DO
EDITAL

7.1.6. O prazo e a forma de entrega dos itens cotados, devendo obedecer ao
disposto no Anexo I - Termo de Referência, deste edital
7.1.7. Declaração expressa de total concordância com os termos deste Edital e de
que sua proposta comercial compreende todos os tributos, despesas ou encargos
de qualquer natureza, resultante do fornecimento;
7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.
7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou serviços.
7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances,
serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro
pretexto.
7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a
contar da data de sua apresentação.

NÃO TENDO O PRINCIO DE QUANDO VAI ENTREGAR EM SUA PROPOSTA
VINCULA INCERTEZA DE UMA ENTREGA EM TEMPO DETERMINADO
COMPROMETENDO TODO PROCESSO LICITATORIO

A empresa não compriu o item do edital 12.1.6. Prova de regularidade junto à
Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais,
emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal do município de GOIANÉSIA DO
PARÁ – PA.

Deferido

21.958.733/0001-03 06/05/2021 - 18:10:04 Além das informações que contemplam a proposta de preço, a empresa M R
FABRICACAO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI, elaborou declaração
(complementar), aonde contempla os questionamento e para 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, assim como declaramos 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. E termos também estão na declaração de elaboração
independente proposta (Anexo IV) do edital.

Deferido

28.030.549/0001-48 06/05/2021 - 18:31:24 a empresa esta impeditiva conforme do sicaf site
https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-
web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf

Deferido
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03.687.304/0001-67 06/05/2021 - 18:36:27 Senhora pregoeira, com base no item 12.3 b do edital que assim aduz:
b) A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa jurídica
emitente do Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter
informações
sobre o serviço prestado e cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros
documentos comprobatórios do conteúdo declarado.
Solicitamos diligencias em todos os atestados de capacidade técnica da empresa
Bom Bons e Descartáveis Ltda, tendo em vista que seu atestado do municipio de
Vigia de Nazaré não apresenta, contrato, empenho ou nota fiscal para que seja
aferida a prestação de serviço nas enormes quantidades ali apresentadas. Some-
se a isto o fato de não mencionar a forma de execução, tempo/período.
Aproveito ainda para fazer menção ao item 12.3.1. que assim ratifica:
Atestado de capacidade técnica, em nome da licitante, fornecido por pessoa
jurídica
de direito público ou privado, que comprove que a licitante executou o(s)
serviço(s),
comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e
compatível em
características com objeto desta licitação;

O edital é bem claro em dizer (que comprove que a licitante executou o(s)
serviço(s))

Diante do exposto é o que se pede.

Deferido

21.958.733/0001-03 06/05/2021 - 18:44:46 A empresa M R FABRICACAO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI, apresentou
certidões do SICAF, onde a mesma está apta com relação a ocorrências
impeditivas de licitar, nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o
fornecedor.

Deferido

03.687.304/0001-67 06/05/2021 - 19:04:24 Senhora pregoeira, com base no item 12.3 b do edital que assim aduz:
b) A Administração se resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa jurídica
emitente do Atestado/Declaração de Capacidade Técnica, visando a obter
informações
sobre o serviço prestado e cópias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros
documentos comprobatórios do conteúdo declarado.
Solicitamos diligencias em todos os atestados de capacidade técnica da empresa
Bom Bons e Descartáveis Ltda, tendo em vista que seu atestado do município de
Vigia de Nazaré não apresenta, contrato, empenho ou nota fiscal para que seja
aferida a prestação de serviço nas enormes quantidades ali apresentadas em
relação ao porte do munícipio, sem falar que está totalmente incompatível com
objeto da licitação que é para aquisição de cestas montadas ou kits, o que se
supõe que envolve uma logística diferenciada. Some-se a isto o fato de não
mencionar a forma de execução, tempo/período.
Aproveito ainda para fazer menção ao item 12.3.1. que assim ratifica:
Atestado de capacidade técnica, em nome da licitante, fornecido por pessoa
jurídica
de direito público ou privado, que comprove que a licitante executou o(s)
serviço(s),
comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade pertinente e
compatível em
características com objeto desta licitação;

O edital é bem claro em dizer (que comprove que a licitante executou o(s)
serviço(s))

Diante do exposto é o que se pede.

Deferido

28.030.549/0001-48 06/05/2021 - 19:12:26 Olá boa noite concordo com o licitante atestado de capacidade técnica de vigia
está muito duvidoso pois quem assina e setor de compra e não o secretario do
orgão licitado pedimos a essa administração que comprove esse contrato ou nota
fiscal da época da compra para comprovação do atestado

Deferido

28.030.549/0001-48 07/05/2021 - 13:11:05 Venho atraveis desta solicita a desclassificação da empresa bombons pois a
mesma ainda se beneficia da alei 123 infringindo `PAR` 9º A empresa de pequeno
porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no
inciso II do caput deste artigo fica excluída, no mês subsequente à ocorrência do
excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar,
incluído o regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos legais, ressalvado o
disposto nos `PAR``PAR` 9o-A, 10 e 12. Parágrafo 9 Artigo 3 Lc nº 123 de 14 de
Dezembro de 2006 vendo os recibos da empresa via speed do balanço ano
calendario 01/01/2019 a 31/12/2020 o faturamento dele faz com que a empresa
seja desinquadrada pelo faturamento mais a empresa ainda anda se beneficiando
da lei 123 sobre ao favorecimento conforme seu cartão cnpj que ainda indica seu
enquadramento de EPP sendo assim desclassificada sua proposta para esse
pregão

Deferido
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28.030.549/0001-48 07/05/2021 - 13:18:25 PARTE 01 A Corte de Contas já está de olho neste expediente:
A omissão de empresa em informar que não mais se encontra na condição de
empresa de pequeno porte, associada à obtenção de tratamento favorecido em
licitações, justifica a sua inabilitação para participar de licitação na Administração
Pública Federal
Representação efetuada por empresa interessada apontou possíveis
irregularidades praticadas por empresa que participou de licitações públicas na
condição de empresa de pequeno porte (EPP), sem atender aos requisitos legais
para tanto. O relator do feito, ao endossar as conclusões da unidade técnica,
ressaltou, com suporte nos elementos contidos nos autos, que “o faturamento
bruto da empresa objeto da representação era, já ao final de 2009, superior ao
limite estabelecido para o enquadramento como EPP”. Acrescentou que tal
empresa“não solicitou a alteração de seu enquadramento e participou em 2010 de
procedimentos licitatórios reservados para micro e pequenas empresas, vencendo
certames e beneficiando-se de sua própria omissão”. Acrescentou ainda que: “Ao
não declarar a mudança de enquadramento legal, a entidade descumpriu o art. 3º,
`PAR` 9º, da Lei Complementar nº 123/2006, o art. 11 do Decreto nº 6.204/2007 e
o art. 1º da Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro do
Comércio nº 103/2007”. E mais: “Enquanto a empresa não firmar a ‘Declaração de
Desenquadramento’, a Junta Comercial expedirá, sempre que solicitada, a
‘Certidão Simplificada’, a qual viabilizará sua participação em licitações públicas
exclusivas para ME ou EPP”. Concluiu, em face desses elementos, que a empresa
se beneficiou indevidamente das prerrogativas previstas na Lei Complementar
123/2006

Deferido

28.030.549/0001-48 07/05/2021 - 13:18:39 PARTE 02 Lei Complementar 123/2006 e“usufruiu do regime do Simples Nacional,
pagando alíquotas menores de tributos, apesar de ter extrapolado o limite de
receitas admissível para o enquadramento”. Ao final, o relator, em consonância
com sugestão da unidade técnica, propôs a declaração de inidoneidade da
empresa para participar de licitação na Administração Pública Federal pelo
período de seis meses, com suporte no art. 46 da Lei 8.443/1992. O Plenário,
então, implementou essa providência. Precedentes mencionados pelo relator:
Acórdãos nos 1.028/2010, 1.972/2010, 2.578/2010, 2.846/2010, 3.228/2010,
588/2011 e 970/2011, todos do Plenário. Acórdão n.º 3074/2011-Plenário, TC-
012.545/2011-2, rel. Min. José Jorge, 23.11.2011.

Deferido

28.030.549/0001-48 07/05/2021 - 13:41:36 COMO UMA VEZ FOI INFORMADO QUE ESSA LICITAÇÃO TERÁ TODOS SEU
TEOR PARA REVISÃO NOS ORGÕES COMPETENTE COMO TCM, CASO TCU
ATÉ MINISTÉRIO PUBLICO AGUARDAMOS RESULTADOS

Deferido

28.030.549/0001-48 07/05/2021 - 13:51:40 Se observar a falencia concordata com atenção vai saber quais as penalidades
que consta nela

Deferido

28.030.549/0001-48 07/05/2021 - 13:53:25 acreditamos nessa administração boa tarde Deferido

28.030.549/0001-48 10/05/2021 - 11:55:19 Venho atraveis desta solicita a desclassificação da empresa bombons pois a
mesma ainda se beneficia da alei 123 infringindo `PAR` 9º A empresa de pequeno
porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no
inciso II do caput deste artigo fica excluída, no mês subsequente à ocorrência do
excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar,
incluído o regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos legais, ressalvado o
disposto nos `PAR``PAR` 9o-A, 10 e 12. Parágrafo 9 Artigo 3 Lc nº 123 de 14 de
Dezembro de 2006 vendo os recibos da empresa via speed do balanço ano
calendario 01/01/2019 a 31/12/2020 o faturamento dele faz com que a empresa
seja desinquadrada pelo faturamento mais a empresa ainda anda se beneficiando
da lei 123 sobre ao favorecimento conforme seu cartão cnpj que ainda indica seu
enquadramento de EPP sendo assim desclassificada sua proposta para esse
pregão COM ESSAS ALEGAÇÕES A EMPRESA NÃO PODERIA SE
BENEFICIAR DOS BENEFICOS DA LEI 123 POIS A MESMA NÃO E MAIS
HABILITADA COMO ME/EPP SENDO ASSIM PASSIVOS A priori, cabe salientar
que não há uma forma objetiva de identificar se a empresa ultrapassou o limite
para enquadramento de MPEs, pois a responsabilidade da atualização do
desenquadramento compete ao próprio empresário.

A participação do particular reservando-se como MPEs sendo que o mesmo não
se enquadra mais neste status jurídico caracteriza-se fraude. Por conseguinte, o
particular estará infringindo o preconizado no `PAR` 9º do artigo 3º da Lei
Complementar 123/2006 que reza:

9º A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de
receita bruta anual previsto no inciso II do caput fica excluída, no mês
subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto
nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para todos os
efeitos legais, ressalvado o disposto nos `PAR``PAR` 9º-A, 10 e 12. (Grifei e
negritei)

Deferido

22.064.524/0001-89 10/05/2021 - 11:58:22 a empresa E. V DE LIMA MINI MERCADO EIRELI VEM TEMPESTIVAMENTE
INTERPOR INTENÇÃO DE RECURSO, QUANTO A EMPRESA VENCEDORA
DO ITEN. AONDE SERÁ DEMOSTRADO EM RECURSO A ESSA EQUIPE DE
LICITAÇÃO.

Deferido

37.760.036/0001-83 10/05/2021 - 11:58:24 Registramos intenção de recorrer contra as razões a seguir: A empresa Bombons
e Descartáveis eireli, se declara como EPP, porém ao analisarmos o balanço
patrimonial, bem como, a Consulta do Simples Nacional detectamos que a mesma
já se encontra DESENQUADRADA e/ou EXCLUIDA POR OPÇÃO DO
CONTRIBUINTE.
Vale ressaltar que, a Declaração assinada no sistema como EPP, frustra a
convocação das demais licitantes enquadradas como ME/EPP/MEI, uma vez que,
possuem tratamentos favorecidos pela LEI COMPLEMENTAR 123/2006.

Deferido
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03.687.304/0001-67 10/05/2021 - 12:13:02 Sra pregoeira, os documentos e declarações apresentados na sessão são
vinculativos e necessário se faz a comprovação do atendimento de todos os
documentos apresentados, o não atendimento dos documentos apresentados
enseja declaração falsa, o que caracteriza o não atendimento do ato convocatório.
Informamos que caso assim não fosse, não havia necessidade de apresentação
dos atestados, frisamos ainda quanto ao não atendimento para o item licitado,
cesta e/ou kit.

Deferido

03.687.304/0001-67 10/05/2021 - 12:20:49 Sra Pregoeira, informamos a desistência da intenção de recurso! Deferido

0001 - KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CNPJ Data de Envio Recurso Julgamento

28.030.549/0001-48 10/05/2021 - 15:00:40 SEGUE ANEXO RECUSO APRESENTADO CONTRA
A EMPRESA HABILITADA RECURSO DE
GOIANESIA.pdf.

Indeferido

22.064.524/0001-89 11/05/2021 - 08:46:35 senhor pregoeiro segue em anexo recurso
administrativo. Recurso Goianesia.pdf.

Indeferido

03.687.304/0001-67 13/05/2021 - 12:52:45 RECURSO Recurso -SEMECDEL.pdf. Indeferido

0001 - KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
CNPJ Data de Envio Contrarazão Julgamento

01.580.769/0001-99 15/05/2021 - 11:00 CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

ao inconsistente recurso apresentado pelas empresas
GAMELEIRA COMÉRCIO, SANTOS LEÃO E FILÉ DE
PEIXE, perante essa distinta administração.
Contrarrazão - Gameleira, Santos Leão e File de
Peixe.rar.

Deferido

01.580.769/0001-99 15/05/2021 - 11:00 CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

ao inconsistente recurso apresentado pelas empresas
GAMELEIRA COMÉRCIO, SANTOS LEÃO E FILÉ DE
PEIXE, perante essa distinta administração.
Contrarrazão - Gameleira, Santos Leão e File de
Peixe.rar.

Deferido

01.580.769/0001-99 15/05/2021 - 11:00 CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO

ao inconsistente recurso apresentado pelas empresas
GAMELEIRA COMÉRCIO, SANTOS LEÃO E FILÉ DE
PEIXE, perante essa distinta administração.
Contrarrazão - Gameleira, Santos Leão e File de
Peixe.rar.

Deferido

0001 - KIT DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Data do Julgamento Justificativa

25/05/2021 - 18:05:14 CONFORME PARECERR JURIDICO E TERMO DE ANALISE EM ANEXO. ANALISE DE RECURSOS.rar.

25/05/2021 - 18:05:31 CONFORME PARECERR JURIDICO E TERMO DE ANALISE EM ANEXO. ANALISE DE RECURSOS.rar.

25/05/2021 - 18:05:48 CONFORME PARECERR JURIDICO E TERMO DE ANALISE EM ANEXO. ANALISE DE RECURSOS.rar.

Chat
Data Apelido Frase

23/04/2021 - 10:38 Sistema O processo foi republicado em 23/04/2021 às 10:38.

06/05/2021 - 10:06:34 Pregoeiro Bom dia senhores, sejam todos bem vindos a mais uma sessão.

06/05/2021 - 10:06:39 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

06/05/2021 - 10:10:22 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

06/05/2021 - 10:10:22 Sistema Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art.
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de
duração da sessão pública.

06/05/2021 - 10:10:22 Sistema O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,10. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será
desconsiderado.

06/05/2021 - 10:10:22 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.
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06/05/2021 - 10:11:37 Pregoeiro OBSERVANDO O ART. 7º QUEM, CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA SUA
PROPOSTA, NÃO CELEBRAR O CONTRATO, DEIXAR DE ENTREGAR OU APRESENTAR
DOCUMENTAÇÃO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME, ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUÇÃO
DE SEU OBJETO, NÃO MANTIVER A PROPOSTA, FALHAR OU FRAUDAR NA EXECUÇÃO DO
CONTRATO, COMPORTAR-SE DE MODO INIDÔNEO OU COMETER FRAUDE FISCAL, FICARÁ
IMPEDIDO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICÍPIOS
E, SERÁ DESCREDENCIADO NO SICAF, OU NOS SISTEMAS DE CADASTRAMENTO DE
FORNECEDORES A QUE SE REFERE O INCISO XIV DO ART. 4º DESTA LEI, PELO PRAZO DE ATÉ 5
(CINCO) ANOS, SEM PREJUÍZO DAS MULTAS PREVISTAS EM EDITAL E NO CONTRATO E DAS
DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.

06/05/2021 - 10:12:36 Pregoeiro Partindo do princípio do artigo legal mencionado, a Sanção Administrativa nas contratações públicas, poder-
se-á definir como o exercício do poder-dever do administrador público em face da conduta do particular que
venha a prejudicar e lesionar o poder público em suas contratações. Portanto, tendo em vista a ampla
ocorrência de desistência de licitantes na fase de lances dos Pregões Eletrônicos deste Município, as
empresas que apresentarem proposta e/ou ofertarem lances durante a sessão e desistirem posteriormente,
causando transtornos e tumulto, comprometendo o andamento do certame e consequentemente o atraso na
finalização do processo licitatório, serão aplicadas as sanções cabíveis, como SUSPENSÃO destas de
LICITAR com Município de Goianésia do Pará, tal qual a notificação das mesmas nos Órgãos Fiscalizadores
Estaduais e Federais.

06/05/2021 - 10:12:41 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

06/05/2021 - 10:12:41 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.

06/05/2021 - 10:27:42 Sistema O item 0001 foi encerrado.

06/05/2021 - 10:31:40 Sistema O item 0001 teve como arrematante FORTE ALIMENTOS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R$ 39,90.

06/05/2021 - 10:31:40 Sistema Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.

06/05/2021 - 10:32:01 Sistema A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 06/05/2021 às 12:31.

06/05/2021 - 10:32:59 Pregoeiro SENHOR LICITANTE VENCEDOR DO ITEM, FAVOR ENVIAR PROPOSTA REALINHADA, OBSERVANDO
QUE ACEITAMOS SOMENTE DUAS CASAS DECIMAIS.

06/05/2021 - 10:33:12 F. FORTE ALIMENTOS
EIRELI

Documentação Item 0001: Sr. Pregoeiro estamos no limite do valor ofertado.

06/05/2021 - 10:36:07 Sistema A do item 0001 foi anexada ao processo.

06/05/2021 - 13:21:49 Sistema O fornecedor SANTOS E LEÃO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

06/05/2021 - 13:27:48 Sistema O fornecedor M R FABRICACAO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso
para o item 0001.

06/05/2021 - 13:32:48 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

06/05/2021 - 13:32:48 Sistema Intenção: FORTE ALIMENTO ESTA IMPEDITIVA DE LICITAR COM 2 PENALIDADE NO SICAF UMA DELA
PELA LEI 8.666/93 COM PENALIDADE DE 2 ANOS UMA PELA PREFEITURA DE BELEM E OUTRA PELA
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICORDIA CONFORME LINCK ABAIXO
http://compras.dados.gov.br/fornecedores/doc/fornecedor_pj/26254705000129

06/05/2021 - 13:32:48 Sistema Justificativa: Senhor licitante, com todas as venias, sua pesquisa está equivocada! Pois a consulta do CNPJ
apresentado na sua contestação não corresponde ao CNPJ da empresa participante do presente certame.

06/05/2021 - 14:03:05 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

06/05/2021 - 14:03:05 Sistema Intenção: Após analise feita na documentação não identificamos o item 12.1.6. do edital, Prova de
regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida
pela Secretaria da Fazenda Municipal do município de GOIANÉSIA DO PARÁ – PA.

06/05/2021 - 14:03:05 Sistema Justificativa: Após análise da documentação, constatamos a ausência do documento conforme é solicitado
no Edital item 12.1.6 - Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto
aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal do município de GOIANÉSIA DO
PARÁ – PA.

06/05/2021 - 14:04:35 Sistema O fornecedor FORTE ALIMENTOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

06/05/2021 - 14:04:35 Sistema Motivo: Empresa deixou de apresentar documento solicitado no Edital, item 12.1.6 - Prova de regularidade
junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela
Secretaria da Fazenda Municipal do município de GOIANÉSIA DO PARÁ – PA.

06/05/2021 - 14:04:35 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante R C V R DE OLIVEIRA LTDA EPP com valor unitário de R$ 42,90.

06/05/2021 - 14:14:59 Sistema O fornecedor M R FABRICACAO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso
para o item 0001.

06/05/2021 - 14:43:01 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

06/05/2021 - 14:43:01 Sistema Intenção: Após analise feita na documentação não identificamos o item 12.1.6. do edital, Prova de
regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida
pela Secretaria da Fazenda Municipal do município de GOIANÉSIA DO PARÁ – PA.

06/05/2021 - 14:43:01 Sistema Justificativa: Já analisamos e já constamos os outros erros.

06/05/2021 - 14:49:11 Sistema O fornecedor R C V R DE OLIVEIRA LTDA EPP foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

06/05/2021 - 14:49:11 Sistema Motivo: Após análise da documentação, constatamos a ausência do documento conforme é solicitado no
Edital item 12.1.6 - Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos
Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal do município de GOIANÉSIA DO PARÁ –
PA. Deixou de apresentar os itens conforme é solicitado no Edital, 12.2.2. Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Estado, emitida até 90 (noventa) dias anterior à data marcada para a abertura do processo
licitatório. 12.2.3. Certidão específica da Junta Comercial do Estado, emitida até 60 (sessenta) dias anterior à
data do certame.

06/05/2021 - 14:49:11 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante V G DE SOUSA FERREIRA com valor unitário de R$ 44,00.

06/05/2021 - 14:49:17 Sistema O fornecedor SANTOS E LEÃO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

06/05/2021 - 14:53:11 Sistema O fornecedor TIAGO DE ANDRADE GOMES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

06/05/2021 - 15:02:39 Sistema O fornecedor M R FABRICACAO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso
para o item 0001.

06/05/2021 - 15:14:45 Sistema O fornecedor SANTOS E LEÃO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

06/05/2021 - 15:18:47 Sistema O fornecedor SANTOS E LEÃO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

06/05/2021 - 15:24:53 Sistema O fornecedor R C V R DE OLIVEIRA LTDA EPP - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
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06/05/2021 - 15:30:41 Sistema O fornecedor SANTOS E LEÃO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

06/05/2021 - 15:30:41 Sistema O fornecedor SANTOS E LEÃO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

06/05/2021 - 15:31:15 Sistema O fornecedor TIAGO DE ANDRADE GOMES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

06/05/2021 - 15:53:09 Sistema O fornecedor V G DE SOUSA FERREIRA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

06/05/2021 - 15:53:09 Sistema Motivo: Empresa deixou de apresentar a certidão de ações trabalhistas de jurisdição Estadual, e
acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista), conforme é solicitado no item 12.1.10.
Apresentou a certidao específica emitida pela JUCEPA com vencimento superior a 60 dias, em desacordo
com o item 12.2.3 do Edital.

06/05/2021 - 15:53:09 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante SANTOS E LEÃO LTDA com valor unitário de R$ 44,40.

06/05/2021 - 16:06:41 Sistema O fornecedor M R FABRICACAO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso
para o item 0001.

06/05/2021 - 16:17:39 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

06/05/2021 - 16:17:39 Sistema Intenção: Sr: PREGOEIRO JA QUE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SOLICITA UMA DECLARAÇÃO FISCAL
MUNICIPAL E DENTRO DO EDITAL CONSTA QUE 12.1.11. Caso o licitante detentor do menor preço seja
qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob
pena de inabilitação. SENDO ASSIM IMPROCEDENTE A INABILITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PERANTE
AS EMPRESAS ENQUADRADA COMO ME E EPP. JÁ QUE A DECLARAÇÃO E FISCAL A LEI 8.666/93
ALEM DOS ITENS DO EDITAL 12.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e
trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja
declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 12.4.1. A declaração do
vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação. 12.5. Caso a proposta mais
vantajosa... (CONTINUA)

06/05/2021 - 16:17:39 Sistema (CONT. 1) seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma
vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma
será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

06/05/2021 - 16:17:39 Sistema Justificativa: LC 123/16, art. 43 `PAR` 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e
para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Sendo assim,
está explícito no artigo supracitado que o licitante poderia utilizar tal prerrogativa constando alguma
restrição/irregularidade, isto é diferentimente da não apresentação de documentação.

06/05/2021 - 16:18:31 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

06/05/2021 - 16:18:31 Sistema Intenção: BALANÇO DA EMPRESA R C V R DE OLIVEIRA LTDA EPP ESTA VENCIDO

06/05/2021 - 16:18:31 Sistema Justificativa: Empresa já desclassificada.

06/05/2021 - 16:19:13 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

06/05/2021 - 16:19:13 Sistema Intenção: Belissima colocação do concorrente, por se tratar de certidão fiscal e trabalhista, as MEs e EPPs
estão amparadas pela Lei Complementar 123/2006.

06/05/2021 - 16:19:13 Sistema Justificativa: LC 123/16, art. 43 `PAR` 1o Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e
trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em
que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da
administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e
para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Sendo assim,
está explícito no artigo supracitado que o licitante poderia utilizar tal prerrogativa constando alguma
restrição/irregularidade, isto é diferentimente da não apresentação de documentação.

06/05/2021 - 16:19:50 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

06/05/2021 - 16:19:50 Sistema Intenção: Após analise na documentação não identificamos o item 12.1.10 do edital que solicita que a
certidão de debitos inadimplidos perante a Justiça do trabalho esteja em conjunto com a certidão de ações
trabalhistas de jurisdição Estadual, e acompanhado da CENIT (certidão negativa de infração trabalhista).

06/05/2021 - 16:19:50 Sistema Justificativa: Empresa já desclassificada.

06/05/2021 - 16:21:17 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

06/05/2021 - 16:21:17 Sistema Intenção: Boa tare senhores com relação a nossa des classificação temos as seguintes contestação: 12.1.6 o
local responsável pela emissão da Certidão negativa de tributos se encontrava fechado (PREFEITURA), com
a alegação de funcionários com COVID, portanto, inabilitar nossa empresas com essa justificativa é irregular.
12.2.2. Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado, FOI EMITIDA 03-03-2021 SENDO ASSIM
EMITIDA 63 DIAS ANTES DO PROCESSO LICITATORIO 12.2.3. Certidão específica da Junta Comercial do
Estado, FOI EMITIDA 22-03-2021 SENDO ASSIM EMITIDA 44 DIAS ANTES DO PROCESSO LICITATORIO
ESTANDO TODAS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE EXIGIDO NO EDITAL

06/05/2021 - 16:21:17 Sistema Justificativa: Tal questionamento já julgado anteriormente.

06/05/2021 - 16:21:55 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

06/05/2021 - 16:21:55 Sistema Intenção: BALANÇO DA EMPRESA R C V R DE OLIVEIRA LTDA EPP ESTA VENCIDO

06/05/2021 - 16:21:55 Sistema Justificativa: Empresa já desclassificada.

06/05/2021 - 16:23:05 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

06/05/2021 - 16:23:05 Sistema Intenção: CND ESPECIFICA VENCIDA COM MAIS DE 60 DIAS CONFORME ITEN 12.2.3. Certidão
específica da Junta Comercial do Estado, emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data do certame. A
EMPRESA REMATANTE DO LOTE 1 FALTOU COM A VERACIDADE SENDO DESABILITADA

06/05/2021 - 16:23:05 Sistema Justificativa: Empresa já desclassificada.

06/05/2021 - 16:31:02 Sistema O fornecedor M R FABRICACAO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso
para o item 0001.

06/05/2021 - 16:34:47 Sistema O fornecedor R C V R DE OLIVEIRA LTDA EPP - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

06/05/2021 - 16:39:22 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
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06/05/2021 - 16:39:22 Sistema Intenção: Sr. Pregoeiro, temos comprovação através de fotografia, onde a o local responsável pela emissão
da Certidão negativa de tributos se encontrava fechado (PREFEITURA), com a alegação de funcionários
com COVID, portanto, inabilitar empresas com essa justificativa é irregular, vale ressaltar, que esse
documento foi colocado no edital a afim de restringir a participação dos fornecedores, e possivelmente,
direcionar o certame.

06/05/2021 - 16:39:22 Sistema Justificativa: O certame foi realizado com 12 licitantes, onde grande maioria possuital certidão, desta forma
esta é uma acusação leviana e irresponsável sobre possível direcionamento. Ademais o Edital ficou
publicado os 08 dias úteis tipificado na Lei 10.520/2002, sendo descabível o argumento.

06/05/2021 - 16:44:55 Sistema O fornecedor TIAGO DE ANDRADE GOMES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

06/05/2021 - 16:49:02 Sistema O fornecedor SANTOS E LEÃO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

06/05/2021 - 16:49:02 Sistema Motivo: Empresa apresentou a certidão específica com validade superior a 60 dias, conforme é solicitado no
item 12.2.3. Certidão específica da Junta Comercial do Estado, emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data
do certame. Deixou de apresentar a declaração solicitado no item 10.1.4. Declaração de Adimplência
expedida pela Secretaria Municipal de Educação, em nome da licitante, (a mesma deverá ser solicitada
através de requerimento através do e-mail: gabinetegoianesia@gmail.com junto à Secretaria e será expedida
somente até (02) dias úteis anteriores a data do certame e atestada pelo Secretário); Deixou de apresentar a
documentação solicitada no item 12.1.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da
Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal do município
de GOIANÉSIA DO PARÁ – PA. Deixou de apresentar o item 12.1.7. Prova de registro cadastral junto ao
Sistema de Cadastramento Unificado... (CONTINUA)

06/05/2021 - 16:49:02 Sistema (CONT. 1) de Fornecedores – SICAF, através da emissão do Certificado de Regularidade Cadastral – CRC
(https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/public/pages/consultas/consultarCRC.jsf).

06/05/2021 - 16:49:02 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante M R FABRICACAO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI com valor
unitário de R$ 44,79.

06/05/2021 - 16:58:59 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

06/05/2021 - 16:58:59 Sistema Intenção: Qual a finalidade da certidão negativa de tributos emitido pela prefeitura de Goianésia para compor
os documentos de habilitação dos licitantes? Está previsto no rol de documentos da LEi 8666/93? Por se
tratar de Pregão eletrônico, a exigência de emitir essa certidão presencialmente frusta o carater competitivo
do certame? Como as empresas conseguiram adimplencia sem antes da entrada na certidão negativa de
tributos da PM de Goianésia a fim de consultar as firmas que estão negativadas com a Prefeitura?? As
empresas que nunca forneceram para Goianésia possuem obrigação de emitir essa Certidão ?

06/05/2021 - 16:58:59 Sistema Justificativa: 26. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 26.1. Até 03 (três)
dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar
este Edital. 26.2. A IMPUGNAÇÃO DEVERÁ ser realizada EXCLUSIVAMENTE por FORMA ELETRÔNICA
no sistema www.portaldecompraspublicas.com.br. 26.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis
pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis
contados da data de recebimento da impugnação. 26.5. . Os pedidos de esclarecimentos referentes a este
processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada
para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do
Sistema Portal de Compras Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br.

06/05/2021 - 16:59:23 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

06/05/2021 - 16:59:23 Sistema Intenção: SENHOR PREGOEIRO NOSSO BALANÇO E TRANSMITIDO VIA SPED NOSSO PRAZO E ATE
31/05/2021

06/05/2021 - 16:59:23 Sistema Justificativa: Questionamento já julgado.

06/05/2021 - 17:00:04 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

06/05/2021 - 17:00:04 Sistema Intenção: Olá boa atarde para a empresa vencedora do lote 01, consta o balanço com a validade vencimento
até dia 30 do mês passado balanço ano 2019

06/05/2021 - 17:00:04 Sistema Justificativa: Questionamento já julgado.

06/05/2021 - 17:00:37 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

06/05/2021 - 17:00:37 Sistema Intenção: Após análise na documentação não identificamos o item 12.1.6. do edital, Certidão Negativa de
Tributos Municipais, emitida pelo Município de Goianésia do Pará. E também não identificamos o item 10.1.4.
do edital, Declaração de Adimplência expedida pela Secretaria Municipal de Educação do Município de
Goianésia do Pará

06/05/2021 - 17:00:37 Sistema Justificativa: Questionamento ja julgado.

06/05/2021 - 17:01:24 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.

06/05/2021 - 17:01:24 Sistema Intenção: Com relação ao item 12.1.11. do edital que se trata: Caso o licitante detentor do menor preço seja
qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob
pena de inabilitação, com tudo a empresa deixou de apresentar a certidão, e não que a mesma apresentou a
certidão com validade vencida para se beneficiar da Lei 123.

06/05/2021 - 17:01:24 Sistema Justificativa: Tal questionamento julgado anteriormente.

06/05/2021 - 17:03:30 Sistema O fornecedor TIAGO DE ANDRADE GOMES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

06/05/2021 - 17:06:31 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

06/05/2021 - 17:06:31 Sistema Intenção: Informamos que todos os autos processuais e decisões aqui tomadas, serão levados aos órgãos
de controle TCM/PA e Ministério Público, para que seja apurado a condução deste certame.

06/05/2021 - 17:07:42 Sistema O fornecedor SANTOS E LEÃO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

06/05/2021 - 17:23:17 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

06/05/2021 - 17:23:17 Sistema Intenção: a vencedora do lote 1 apresentou cnd especifica da jucepa vencida acima de 60 dias conforme
12.2.3. Certidão específica da Junta Comercial do Estado, emitida até 60 (sessenta) dias anterior à data do
certame

06/05/2021 - 17:27:31 Sistema O fornecedor M R FABRICACAO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001
pelo pregoeiro.

06/05/2021 - 17:27:31 Sistema Motivo: Empresa apresentou documento de identificação do representante legal em cópia simples sem
autenticação, em desconforme com que é solicitado no item 1.1.4 do Edital. Certidão específica da JUCEPA
com data de validade superior ao que é solicitado no item 12.2.3 do Edital.

06/05/2021 - 17:27:31 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante S. COSTA DE SOUSA com valor unitário de R$ 45,49.

06/05/2021 - 17:28:23 Sistema O fornecedor M R FABRICACAO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso
para o item 0001.
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06/05/2021 - 17:31:38 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

06/05/2021 - 17:31:38 Sistema Intenção: Conforme item 6.3. do edital as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, `PAR` 1º da LC nº 123, de 2006 e item 12.1.11. Caso o licitante detentor
do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição, sob pena de inabilitação. `PAR` 1o Havendo alguma restrição na comprovação da
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério
da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com... (CONTINUA)

06/05/2021 - 17:31:38 Sistema (CONT. 1) efeito de certidão negativa. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014). `PAR` 1o
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de
cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor
do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da
documentação, para pagamento ou parcel amento do débito e para emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de
2016).

06/05/2021 - 17:38:33 Sistema O fornecedor M R FABRICACAO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso
para o item 0001.

06/05/2021 - 17:42:52 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

06/05/2021 - 17:42:52 Sistema Intenção: Conforme item 6.3. do edital as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderão
encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, `PAR` 1º da LC nº 123, de 2006 e item 12.1.11. Caso o licitante detentor
do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrição, sob pena de inabilitação. `PAR` 1o Havendo alguma restrição na comprovação da
regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao
momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério
da administração pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com... (CONTINUA)

06/05/2021 - 17:42:52 Sistema (CONT. 1) efeito de certidão negativa. (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014). `PAR` 1o
Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de
cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor
do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da
documentação, para pagamento ou parcel amento do débito e para emissão de eventuais certidões
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. (Redação dada pela Lei Complementar nº 155, de
2016).

06/05/2021 - 17:48:35 Sistema O fornecedor SANTOS E LEÃO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

06/05/2021 - 17:54:20 Sistema O fornecedor SANTOS E LEÃO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

06/05/2021 - 18:07:41 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

06/05/2021 - 18:07:41 Sistema Intenção: A EMPRESA VENCEDORA DO LOTE 01 NÃO COMPRIU AS EXIGENCIA DO EDITAL 7.1.6. O
prazo e a forma de entrega dos itens cotados, devendo obedecer ao disposto no Anexo I - Termo de
Referência, deste edital 7.1.7. Declaração expressa de total concordância com os termos deste Edital e de
que sua proposta comercial compreende todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer natureza,
resultante do fornecimento; 7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada. 7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
no fornecimento dos bens ou serviços. 7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer... (CONTINUA)

06/05/2021 - 18:07:41 Sistema (CONT. 1) outro pretexto. 7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a
contar da data de sua apresentação. NÃO TENDO O PRINCIO DE QUANDO VAI ENTREGAR EM SUA
PROPOSTA VINCULA INCERTEZA DE UMA ENTREGA EM TEMPO DETERMINADO COMPROMETENDO
TODO PROCESSO LICITATORIO A empresa não compriu o item do edital 12.1.6. Prova de regularidade
junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela
Secretaria da Fazenda Municipal do município de GOIANÉSIA DO PARÁ – PA.

06/05/2021 - 18:07:44 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

06/05/2021 - 18:07:44 Sistema Intenção: A EMPRESA VENCEDORA DO LOTE 01 NÃO COMPRIU AS EXIGENCIA DO EDITAL 7.1.6. O
prazo e a forma de entrega dos itens cotados, devendo obedecer ao disposto no Anexo I - Termo de
Referência, deste edital 7.1.7. Declaração expressa de total concordância com os termos deste Edital e de
que sua proposta comercial compreende todos os tributos, despesas ou encargos de qualquer natureza,
resultante do fornecimento; 7.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada. 7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
no fornecimento dos bens ou serviços. 7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer... (CONTINUA)

06/05/2021 - 18:07:44 Sistema (CONT. 1) outro pretexto. 7.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a
contar da data de sua apresentação. NÃO TENDO O PRINCIO DE QUANDO VAI ENTREGAR EM SUA
PROPOSTA VINCULA INCERTEZA DE UMA ENTREGA EM TEMPO DETERMINADO COMPROMETENDO
TODO PROCESSO LICITATORIO

06/05/2021 - 18:10:00 Sistema O fornecedor S. COSTA DE SOUSA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

06/05/2021 - 18:10:00 Sistema Motivo: Empresa deixou de apresentar documento solicitado no item 12.1.6. Prova de regularidade junto à
Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da
Fazenda Municipal do município de GOIANÉSIA DO PARÁ – PA.

06/05/2021 - 18:10:00 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante Bom Bons e Descartáveis Eireli com valor unitário de R$ 45,50.

06/05/2021 - 18:10:04 Sistema O fornecedor M R FABRICACAO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso
para o item 0001.

06/05/2021 - 18:11:00 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

06/05/2021 - 18:11:00 Sistema Intenção: Além das informações que contemplam a proposta de preço, a empresa M R FABRICACAO DE
MOVEIS E SERVICOS EIRELI, elaborou declaração (complementar), aonde contempla os questionamento e
para 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, assim como
declaramos 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. E termos também estão na declaração de elaboração
independente proposta (Anexo IV) do edital.
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06/05/2021 - 18:31:24 Sistema O fornecedor SANTOS E LEÃO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

06/05/2021 - 18:36:27 Sistema O fornecedor Gameleira Comercio e Serviços Ltda - Epp - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0001.

06/05/2021 - 18:44:46 Sistema O fornecedor M R FABRICACAO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso
para o item 0001.

06/05/2021 - 19:04:24 Sistema O fornecedor Gameleira Comercio e Serviços Ltda - Epp - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0001.

06/05/2021 - 19:12:26 Sistema O fornecedor SANTOS E LEÃO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

07/05/2021 - 13:11:05 Sistema O fornecedor SANTOS E LEÃO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

07/05/2021 - 13:18:25 Sistema O fornecedor SANTOS E LEÃO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

07/05/2021 - 13:18:39 Sistema O fornecedor SANTOS E LEÃO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

07/05/2021 - 13:41:36 Sistema O fornecedor SANTOS E LEÃO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

07/05/2021 - 13:51:40 Sistema O fornecedor SANTOS E LEÃO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

07/05/2021 - 13:53:25 Sistema O fornecedor SANTOS E LEÃO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

10/05/2021 - 10:55:41 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

10/05/2021 - 10:55:41 Sistema Intenção: a empresa esta impeditiva conforme do sicaf site https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-
web/public/pages/consultas/consultarRestricaoContratarAdministracaoPublica.jsf

10/05/2021 - 10:56:13 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

10/05/2021 - 10:56:13 Sistema Intenção: Senhora pregoeira, com base no item 12.3 b do edital que assim aduz: b) A Administração se
resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa jurídica emitente do Atestado/Declaração de Capacidade
Técnica, visando a obter informações sobre o serviço prestado e cópias dos respectivos contratos e aditivos
e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado. Solicitamos diligencias em todos os
atestados de capacidade técnica da empresa Bom Bons e Descartáveis Ltda, tendo em vista que seu
atestado do municipio de Vigia de Nazaré não apresenta, contrato, empenho ou nota fiscal para que seja
aferida a prestação de serviço nas enormes quantidades ali apresentadas. Some-se a isto o fato de não
mencionar a forma de execução, tempo/período. Aproveito ainda para fazer menção ao item 12.3.1. que
assim ratifica: Atestado de capacidade técnica, em nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito
público ou privado, que comprove que a... (CONTINUA)

10/05/2021 - 10:56:13 Sistema (CONT. 1) licitante executou o(s) serviço(s), comprovando a sua aptidão para o desempenho de atividade
pertinente e compatível em características com objeto desta licitação; O edital é bem claro em dizer (que
comprove que a licitante executou o(s) serviço(s)) Diante do exposto é o que se pede.

10/05/2021 - 10:56:19 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

10/05/2021 - 10:56:19 Sistema Intenção: A empresa M R FABRICACAO DE MOVEIS E SERVICOS EIRELI, apresentou certidões do SICAF,
onde a mesma está apta com relação a ocorrências impeditivas de licitar, nenhum registro de Ocorrência
Ativa encontrado para o fornecedor.

10/05/2021 - 10:56:29 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

10/05/2021 - 10:56:29 Sistema Intenção: Senhora pregoeira, com base no item 12.3 b do edital que assim aduz: b) A Administração se
resguarda no direito de diligenciar junto à pessoa jurídica emitente do Atestado/Declaração de Capacidade
Técnica, visando a obter informações sobre o serviço prestado e cópias dos respectivos contratos e aditivos
e/ou outros documentos comprobatórios do conteúdo declarado. Solicitamos diligencias em todos os
atestados de capacidade técnica da empresa Bom Bons e Descartáveis Ltda, tendo em vista que seu
atestado do município de Vigia de Nazaré não apresenta, contrato, empenho ou nota fiscal para que seja
aferida a prestação de serviço nas enormes quantidades ali apresentadas em relação ao porte do munícipio,
sem falar que está totalmente incompatível com objeto da licitação que é para aquisição de cestas montadas
ou kits, o que se supõe que envolve uma logística diferenciada. Some-se a isto o fato de não mencionar a
forma de execução,... (CONTINUA)

10/05/2021 - 10:56:29 Sistema (CONT. 1) tempo/período. Aproveito ainda para fazer menção ao item 12.3.1. que assim ratifica: Atestado de
capacidade técnica, em nome da licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que
comprove que a licitante executou o(s) serviço(s), comprovando a sua aptidão para o desempenho de
atividade pertinente e compatível em características com objeto desta licitação; O edital é bem claro em dizer
(que comprove que a licitante executou o(s) serviço(s)) Diante do exposto é o que se pede.

10/05/2021 - 10:56:42 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

10/05/2021 - 10:56:42 Sistema Intenção: Olá boa noite concordo com o licitante atestado de capacidade técnica de vigia está muito duvidoso
pois quem assina e setor de compra e não o secretario do orgão licitado pedimos a essa administração que
comprove esse contrato ou nota fiscal da época da compra para comprovação do atestado

10/05/2021 - 10:56:57 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

10/05/2021 - 10:56:57 Sistema Intenção: Venho atraveis desta solicita a desclassificação da empresa bombons pois a mesma ainda se
beneficia da alei 123 infringindo `PAR` 9º A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o
limite de receita bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, no mês subsequente à
ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o
regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos legais, ressalvado o disposto nos `PAR``PAR` 9o-A, 10 e
12. Parágrafo 9 Artigo 3 Lc nº 123 de 14 de Dezembro de 2006 vendo os recibos da empresa via speed do
balanço ano calendario 01/01/2019 a 31/12/2020 o faturamento dele faz com que a empresa seja
desinquadrada pelo faturamento mais a empresa ainda anda se beneficiando da lei 123 sobre ao
favorecimento conforme seu cartão cnpj que ainda indica seu enquadramento de EPP sendo assim
desclassificada sua proposta para esse pregão

10/05/2021 - 10:57:07 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

10/05/2021 - 10:57:07 Sistema Intenção: PARTE 01 A Corte de Contas já está de olho neste expediente: A omissão de empresa em
informar que não mais se encontra na condição de empresa de pequeno porte, associada à obtenção de
tratamento favorecido em licitações, justifica a sua inabilitação para participar de licitação na Administração
Pública Federal Representação efetuada por empresa interessada apontou possíveis irregularidades
praticadas por empresa que participou de licitações públicas na condição de empresa de pequeno porte
(EPP), sem atender aos requisitos legais para tanto. O relator do feito, ao endossar as conclusões da
unidade técnica, ressaltou, com suporte nos elementos contidos nos autos, que “o faturamento bruto da
empresa objeto da representação era, já ao final de 2009, superior ao limite estabelecido para o
enquadramento como EPP”. Acrescentou que tal empresa“não solicitou a alteração de seu enquadramento e
participou em 2010 de procedimentos licitatórios reservados para... (CONTINUA)
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10/05/2021 - 10:57:07 Sistema (CONT. 1) micro e pequenas empresas, vencendo certames e beneficiando-se de sua própria omissão”.
Acrescentou ainda que: “Ao não declarar a mudança de enquadramento legal, a entidade descumpriu o art.
3º, `PAR` 9º, da Lei Complementar nº 123/2006, o art. 11 do Decreto nº 6.204/2007 e o art. 1º da Instrução
Normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio nº 103/2007”. E mais: “Enquanto a empresa
não firmar a ‘Declaração de Desenquadramento’, a Junta Comercial expedirá, sempre que solicitada, a
‘Certidão Simplificada’, a qual viabilizará sua participação em licitações públicas exclusivas para ME ou
EPP”. Concluiu, em face desses elementos, que a empresa se beneficiou indevidamente das prerrogativas
previstas na Lei Complementar 123/2006

10/05/2021 - 10:57:20 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

10/05/2021 - 10:57:20 Sistema Intenção: PARTE 02 Lei Complementar 123/2006 e“usufruiu do regime do Simples Nacional, pagando
alíquotas menores de tributos, apesar de ter extrapolado o limite de receitas admissível para o
enquadramento”. Ao final, o relator, em consonância com sugestão da unidade técnica, propôs a declaração
de inidoneidade da empresa para participar de licitação na Administração Pública Federal pelo período de
seis meses, com suporte no art. 46 da Lei 8.443/1992. O Plenário, então, implementou essa providência.
Precedentes mencionados pelo relator: Acórdãos nos 1.028/2010, 1.972/2010, 2.578/2010, 2.846/2010,
3.228/2010, 588/2011 e 970/2011, todos do Plenário. Acórdão n.º 3074/2011-Plenário, TC-012.545/2011-2,
rel. Min. José Jorge, 23.11.2011.

10/05/2021 - 10:57:55 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

10/05/2021 - 10:57:55 Sistema Intenção: COMO UMA VEZ FOI INFORMADO QUE ESSA LICITAÇÃO TERÁ TODOS SEU TEOR PARA
REVISÃO NOS ORGÕES COMPETENTE COMO TCM, CASO TCU ATÉ MINISTÉRIO PUBLICO
AGUARDAMOS RESULTADOS

10/05/2021 - 10:58:02 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

10/05/2021 - 10:58:02 Sistema Intenção: Se observar a falencia concordata com atenção vai saber quais as penalidades que consta nela

10/05/2021 - 10:58:06 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

10/05/2021 - 10:58:06 Sistema Intenção: acreditamos nessa administração boa tarde

10/05/2021 - 11:47:12 Pregoeiro Bom dia, após análise dos documentos de habilitação da empresa vencedora do item 01, observamos que a
mesma possui ocorrências no SICAF porém na consulta o impedimento é somente no município do órgão
sancionador; Sobre o atestado questionado, o mesmo apresentou outro do Município de Tailândia, onde
apresenta notas fiscais que comprove a execução do mesmo.

10/05/2021 - 11:47:24 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli.

10/05/2021 - 11:47:35 Pregoeiro Para possíveis alegações dos concorrentes, abriremos prazo para apresentarem recursos.

10/05/2021 - 11:48:17 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 10/05/2021 às 12:30.

10/05/2021 - 11:55:19 Sistema O fornecedor SANTOS E LEÃO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

10/05/2021 - 11:56:02 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

10/05/2021 - 11:56:02 Sistema Intenção: Venho atraveis desta solicita a desclassificação da empresa bombons pois a mesma ainda se
beneficia da alei 123 infringindo `PAR` 9º A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o
limite de receita bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, no mês subsequente à
ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o
regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos legais, ressalvado o disposto nos `PAR``PAR` 9o-A, 10 e
12. Parágrafo 9 Artigo 3 Lc nº 123 de 14 de Dezembro de 2006 vendo os recibos da empresa via speed do
balanço ano calendario 01/01/2019 a 31/12/2020 o faturamento dele faz com que a empresa seja
desinquadrada pelo faturamento mais a empresa ainda anda se beneficiando da lei 123 sobre ao
favorecimento conforme seu cartão cnpj que ainda indica seu enquadramento de EPP sendo assim
desclassificada sua proposta para esse pregão COM ESSAS ALEGAÇÕES A... (CONTINUA)

10/05/2021 - 11:56:02 Sistema (CONT. 1) EMPRESA NÃO PODERIA SE BENEFICIAR DOS BENEFICOS DA LEI 123 POIS A MESMA
NÃO E MAIS HABILITADA COMO ME/EPP SENDO ASSIM PASSIVOS A priori, cabe salientar que não há
uma forma objetiva de identificar se a empresa ultrapassou o limite para enquadramento de MPEs, pois a
responsabilidade da atualização do desenquadramento compete ao próprio empresário. A participação do
particular reservando-se como MPEs sendo que o mesmo não se enquadra mais neste status jurídico
caracteriza-se fraude. Por conseguinte, o particular estará infringindo o preconizado no `PAR` 9º do artigo 3º
da Lei Complementar 123/2006 que reza: 9º A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o
limite de receita bruta anual previsto no inciso II do caput fica excluída, no mês subsequente à ocorrência do
excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata
o art. 12, para todos os efeitos legais, ressalvado o disposto nos...

10/05/2021 - 11:56:02 Sistema (CONT. 2) `PAR``PAR` 9º-A, 10 e 12. (Grifei e negritei)

10/05/2021 - 11:58:22 Sistema O fornecedor EDER VALENTE DE LIMA-ME - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.

10/05/2021 - 11:58:24 Sistema O fornecedor TIAGO DE ANDRADE GOMES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.

10/05/2021 - 11:58:48 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

10/05/2021 - 11:58:48 Sistema Intenção: a empresa E. V DE LIMA MINI MERCADO EIRELI VEM TEMPESTIVAMENTE INTERPOR
INTENÇÃO DE RECURSO, QUANTO A EMPRESA VENCEDORA DO ITEN. AONDE SERÁ DEMOSTRADO
EM RECURSO A ESSA EQUIPE DE LICITAÇÃO.

10/05/2021 - 11:59:06 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

10/05/2021 - 11:59:06 Sistema Intenção: Registramos intenção de recorrer contra as razões a seguir: A empresa Bombons e Descartáveis
eireli, se declara como EPP, porém ao analisarmos o balanço patrimonial, bem como, a Consulta do Simples
Nacional detectamos que a mesma já se encontra DESENQUADRADA e/ou EXCLUIDA POR OPÇÃO DO
CONTRIBUINTE. Vale ressaltar que, a Declaração assinada no sistema como EPP, frustra a convocação
das demais licitantes enquadradas como ME/EPP/MEI, uma vez que, possuem tratamentos favorecidos pela
LEI COMPLEMENTAR 123/2006.

10/05/2021 - 12:13:02 Sistema O fornecedor Gameleira Comercio e Serviços Ltda - Epp - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0001.

10/05/2021 - 12:20:49 Sistema O fornecedor Gameleira Comercio e Serviços Ltda - Epp - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o
item 0001.

10/05/2021 - 14:27:12 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

10/05/2021 - 14:27:12 Sistema Intenção: Sra pregoeira, os documentos e declarações apresentados na sessão são vinculativos e
necessário se faz a comprovação do atendimento de todos os documentos apresentados, o não atendimento
dos documentos apresentados enseja declaração falsa, o que caracteriza o não atendimento do ato
convocatório. Informamos que caso assim não fosse, não havia necessidade de apresentação dos atestados,
frisamos ainda quanto ao não atendimento para o item licitado, cesta e/ou kit.

10/05/2021 - 14:27:16 Sistema Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.

10/05/2021 - 14:27:16 Sistema Intenção: Sra Pregoeira, informamos a desistência da intenção de recurso!
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10/05/2021 - 14:28:08 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 13/05/2021 às 18:00, com limite de
contrarrazão para 17/05/2021 às 18:00.

10/05/2021 - 15:00:40 Sistema O fornecedor SANTOS E LEÃO LTDA - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.

11/05/2021 - 08:46:35 Sistema O fornecedor EDER VALENTE DE LIMA-ME - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.

13/05/2021 - 12:52:45 Sistema O fornecedor Gameleira Comercio e Serviços Ltda - Epp - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.

15/05/2021 - 11:00:11 Sistema O fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.

15/05/2021 - 11:00:28 Sistema O fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.

15/05/2021 - 11:00:40 Sistema O fornecedor Bom Bons e Descartáveis Eireli - EPP/SS enviou contrarrazão para o item 0001.

25/05/2021 - 18:06:35 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

25/05/2021 - 18:09:44 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 26/05/2021.

25/05/2021 - 18:09:44 Sistema Motivo: SENHOR LICITANTE, FAVOR ENVIAR PROPOSTA REALINHADA PRA O ITEM GANHO.

25/05/2021 - 18:30:38 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

26/05/2021 - 09:05:20 Sistema O item 0001 foi adjudicado por FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA.

TAMIRES MENDES DO NASCIMENTO

Pregoeiro(a)

FRANCISCO DAVID LEITE ROCHA

Autoridade Competente

AILTON FERREIRA CRAVEIRO

Apoio

DANIEL FELIX DAMASCENO

Apoio

JHONATA BARBALHO ALVES

Apoio

MARCIO ANDERSON COSTA DE SOUZA

Apoio
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