
Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas inicio da Sessão Publicado 

26/07/2021 - 11:12  27/07/2021 - 12:06  

Data Pedido Data Resposta Pedido 

Impugnação ao edital 

Julgamento Arquivos 

Indeferido Pedido: Impugnação Magalhaes de Almeida 
MA.pdf 

Assunto Data Resposta Data Dúvida 

23/07/2021 - 16:18  21/07/2021 - 20:23 Esclarecimento  

ha uma divergenda o quantitativo do sistema e do edital, qual o quantitativo devo seguir? 

deve ser seguido o do portal, mas foi verificado e não foi detectado essa divergência. 

Termo de Cancelamento 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida 

Registro de Preços Eletrônico - 018/2021 

Datas Relevantes 

20/07/2021 17:30 27/07/2021 08:00 30/07/2021 08:00 30/07/2021 09:00  20/07/2021 17:28  

Pedidos de Impugnação 

impugnação em virtude da ausência ao atendimento a Normativa das luminárias públicas de  LED.  

Empresa não fundamentou legalmente a intenção de impugnação. 

Dúvidas 

Lotes Licitados 
Lote Item Descrição V. Referência Otde Unidade 

0001 LOTE 1- MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

0001 BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO 14,19 800  UN  

0002 BOBINA PARA CHAVE COMANDO DE IP 184,16 100  UN  

0003 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA 8.88 800  UN  
USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS 

0004 BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA LB 600 27,31 600  UN  

0005 BRAÇO PARA LUMINARIA PADRÃO X21 59,20 600  UN  

0006 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAIVIA B1NF-B, 1 

1,69 3.400 UN  

CONDUTOR, 450/750 V. SECAO NOMINAL 2,5 
MM2 

0007 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 
450/750V 

4,52 3.400 UN  

0008 CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM 543,33 50  UN  
CAIXA TERIVIOPLAS11CA, COM FUS1VEL DE 63 A, 
PARA MOTOR COM POTENCIA DE 10  CV  E 
TENSAO DE 220 V 

0009 CONECTOR AMPACT PARA CABO TIPO I 23,61 1.800 UN  

0010 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 9,15 480  UN  
750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M 

0011 RELE FOTOELEITZICO NA 24,83 50  UN  

0012 RELE FOTOELEIRICO  NF  24,83 800  UN  

VALOR TOTAL ESTIMADO 205.054,00 

0002 LOTE II- MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

0001 LÂMPADA DE  LED  30W 117,30 800  UN  

0002 LUMINARIA DE  LED  PARA ILUMINACAO 1.027,16 800  UN  
PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM 
ALUMINIO OU ACO INOX 

0003 LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, 
TIPO X-57 PETERCO OU EQUIVALENTE 

58,57 800  UN  

VALOR TOTAL ESTIMADO 962.424,00 

0003 LOTE  III-  PARAFUSOS 
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Assunto Frase 

Pedido de esclarecimento enviado para Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 018/2021. 
o processo 018/2021 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Impugnação enviada para o processo Você recebeu um novo pedido de impugnação no processo 018/2021. 
018/2021 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação nos  totes  ,3,4,5 do processo 018/2021. 
018/2021 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 2 do processo 018/2021. 
018/2021 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Documentos solicitados para o Foram solicitadas diligências no  tote  0001 do processo 018/2021. 
processo 018/2021 

Acesse o seu ambiente logado para verificar es detalhes. 

Documentos solicitados para o Foram solicitadas diligências no lote 0002 do processo 018/2021. 
processo 018/2021 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Documentos solicitados para o Foram solicitadas diligências no  tote  0003 do processo 018/2021. 
processo 018/2021 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Documentos solicitados para o Foram solicitadas diligências no  tote  0004 do processo 018/2021. 
processo 018/2021 

Acesse o seu ambiente legado para verificar os detalhes. 

Documentos solicitados para o Foram solicitadas diligências no lote 0005 do processo 018/2021. 
processo 018/2021 

Acesse o seu ambiente logado para verificar es detalhes. 

Data 

21/07/2021 -20:23 

26/07/2021 - 11:12 

30/07/2021 - 10:17 

30/07/2021 - 10:17 

03/08/2021 - 16:40 

03/08/2021 - 16:41 

03/08/2021 - 16:42 

03/08/2021 - 16:43 

03/08/2021 - 16:44  

0001 PARAFUSO M16 EM  AGO  GALVANIZADO, 
COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, 
ROSCA DUPLA 

13,47 1.800 UN  Fracassado 

VALOR TOTAL ESTIMADO 24.246.00 

0004 
- 

LOTE IV — TRANSPORTE PARA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

0001 CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, 
POTÊNCIA 180  CV,  CABINE DUPLA, 4X4. 

70,76 2.100 UN  Fracassado  

0002 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE  176,06 640 UN  Fracassado  
MAXIMA  DE CARGA 6200 KG, MOMENTO 
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO 
TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189  CV  

VALOR TOTAL ESTIMADO 261.274,40 

0005 LOTE V — SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

0001 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES 

1902, 1.440 UN  Cancelado na 
Adjudicação 

0002 ELETRICISTA COM ENCARGOS 24,64 1.440 UN  Cancelado na 
COMPLEMENTARES Adjudicação 

0003 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 18,31 1.440 UN  Cancelado na 
COMPLEMENTARES Adjudicação 

0004 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 36.54 1.440 UN  Cancelado na 
COMPLEMENTARES Adjudicação 

VALOR TOTAL ESTIMADO 141.854,40 

Documentos Anexados ao Processo 
Data Documento 

20/07/2021 EDITAL SRP 0018-2021 - tLumiNAgÃo PUBLICA atualizado.pdf 

Mensagens Enviadas pelo 

Propostas Enviadas 
LOTE 0001 - ITEM 0000 - BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca! Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC 

123/2006 

I V N DE OLIVEIRA 17.132.538/0001- 22/07/2021 - BASE PARA EXATRON 800 14,00 
EIRELI 52 18:21:42 RELE COM 

SUPORTE 
METALICO 

COMPRAS 
PÚBLICAS 

11.200,00 Sim 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com,br 
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/09/2021 as 11:16:32. 
Código verificador: 13562D 



CINCO MB 30.949.769/0001- 29/07/2021 - TDWT73 TDWT73 800 14,19 11.352,00 Não 
TECNOLOGIA DA 11 16:56:17 
INFORMACAO LTDA 

H R ENGENHARIA E 07.158.769/0001- 29/07/2021 - PADRÃO H R 800 14.19 11.352,00 Sim 
CONSTRUCOES 81 17:06:34 
EIRELI 

ROMENIL DA SILVA 15.557.605/0001- 29/07/2021 STIELETRONICO STIELETRONICO 800 10,65 8.520,00 Sim 
FILHO SERVICOS 55 19:49:35 
EIRELI 

ALMEIDA E LIMA LTDA 19.580.7620001- 29/07/2021 - TECNOLISA TECNOLISA 800 13,20 10.560,00 Sim 
32 19:18:43 

MARIA CONSUELO 28.697.784/0001- 30/07/2021 - jvg ivg 800 13,90 11.120,00 Sim 
SOARES DA MATA - 78 00:04:32 
ME 

LOTE 0001 - ITEM 0000 BOBINA PARA CHAVE COMANDO DE IP 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC  

123/2006 

I V N DE OLIVEIRA 17.132.538/0001- 22/07/2021 - BOBINA PARA WEG 100 184,00 18.400,00 Sim 
EIRELI 52 18:23:35 CHAVE 

COMANDO DE IP 

CINCO MB 30.949.769/0001- 29/07/2021 - TDWT73 TDWT73 100 184,16 18.416,00 Não 
TECNOLOGIA DA 11 16:56:21 
INFORMACAO LTDA 

H R ENGENHARIA E 07.158.769/0001- 29/07/2021 - PADRÃO H R 100 184,16 18.416,00 Sim 
CONSTRUCOES 81 17:06:41 
EIRELI 

ALMEIDA E LIMA LTDA 19.580.762/0001- 29/07/2021 - SIBRATEC SIBRATEC 100 171,27 17.127,00 Sim 
32 19:18:43 

ROMENIL DA SILVA 15.557.605/0001- 29/07/2021 - STIELETRONICO STIELETRONICO 100 138,13 13.813,00 Sim 
FILHO SERVICOS 55 19:49:35 
EIRELI 

MARIA CONSUELO 28.697.784/0001- 30/07/2021 - sti di 100 183,80 18.380,00 Sim 
SOARES DA MATA - 78 00:04:32 
ME  

LOTE 0001 - ITEM 0000 - SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário 

I V N DE OLIVEIRA 17.132.538/0001- 22/07/2021 - SOQUETE DE FOXLUX 800 8,50 
EIRELI 52 18:24:39 PORCELANA 

BASE E27, PARA 
USO 

CINCO MB 30.949.769/0001- 29/07/2021 - TDVVT73 TDWT73 800 8,88 
TECNOLOGIA DA 11 16:56:23 
INFORMACAO LTDA 

H R ENGENHARIA E 07.158.769/0001- 29/07/2021 - PADRÃO H R 800 8,88 
CONSTRUCOES 81 17:07:15 
EIRELI 

ALMEIDA E LIMA LTDA 19.580.762/0001- 29/07/2021 - FOXLUX FOXLUX 800 8,26 
32 19:18:43 

ROMENIL DA SILVA 15.557.605/0001- 29/07/2021 - FOXLUX FOXLUX 800 6,67 
FILHO SERVICOS 55 19:49:35 
EIRELI 

MARIA CONSUELO 28.697.784/0001- 30/07/2021 - decorlux decorlux 800 8,80 
SOARES DA MATA - 78 00:04:32 
ME 

LOTE 0001 - ITEM 0000 - BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA LB 600 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário 

I V N DE OLIVEIRA 17.132.538/0001- 22/07/2021 - BRACO Pi UNIVERSAL 600 27,00 
EIRELI 52 18:25:37 LUMINARIA 

PUBLICA LB 600 

CINCO MB 30.949.769/0001- 29/07/2021 - TDW1'73 TDWT73 600 27,31 
TECNOLOGIA DA 11 16:56:25 
INFORMACAO LIDA 

H R ENGENHARIA E 07.158.769/0001- 29/07/2021 - PADRÃO H R 600 27,31 
CONSTRUCOES 81 17:08:20 
EIRELI 

ALMEIDA E LIMA LTDA 19.580.762/0001- 29/07/2021 - TECNOLISA TECNOLISA 600 25,40 
32 19:18:43 

ROMENIL DA SILVA 15.557.605/0001- 29/07/2021 - MADMAK MADMAK 600 20,49 
FILHO SERVICOS 55 19:49:35 
EIRELI 
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Valor Total  LC  
123/2006 

6.800,00 Sim 

7.104,00 Não 

7.104,00 Sim 

6.608,00 Sim 

5.336,00 Sim 

7.040,00 Sim 

Valor Total LC 
123/2006 

16.200,00 Sim 

16.386,00 Não 

16.386,00 Sim 

15.240,00 Sim 

12.294,00 Sim 



MARIA CONSUELO 28.697.784/0001- 30/07/2021 - oca oca 600 27,00 16.200,00 Sim 
SOARES DA MATA - 78 00:04:32 
ME 

LOTE 0001 - ITEM 0000 - BRAÇO PARA LUMINÁRIA PADRÃO X21 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marcai Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC  

123/2006 

I V N DE OLIVEIRA 17.132.538/0001- 22/07/2021 - BRAÇO PARA UNIVERSAL 600 59,10 35.460,00 Sim 
EIRELI 52 18:26:34 LUMINÁRIA 

PADRÃO X21 

CINCO MB 30.949.769/0001- 29/07/2021 - TDWT73 TDWT73 600 59,20 35.520,00 Não 
TECNOLOGIA DA 11 16:56:28 
INFORMACAO LTDA 

H R ENGENHARIA E 07.158.769/0001- 29/07/2021 - PADRÃO H R 600 59,20 35.520,00 Sim 
CONSTRUCOES 81 17:08:42 
EIRELI 

ALMEIDA E LIMA LTDA 19.580.762/0001- 29/07/2021 - TECNOLISA TECNOLISA 600 55,06 33.036,00 Sim 
32 19:18:43 

ROMENIL DA SILVA 15.557.605/0001- 29/07/2021 - MADMAK MADMAK 600 44,41 26.646,00 Sim 
FILHO SERVICOS 55 19:49:35 
EIRELI 

MARIA CONSUELO 28.697.784/0001- 30/07/2021 - oca oca 600 59,00 35.400,00 Sim 
SOARES DA MATA - 78 00:04:32 
ME 

LOTE 0001 - ITEM 0000 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL ;5 MM2  
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marco/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC  

123/2006 

IV N DE OLIVEIRA 17.132.538/0001- 22/07/2021 - CABO DE COFIO 3.400 1,65 5.610,00 Sim 
EIRELI 

CINCO MB 

52 

30.949.769/0001- 

18:27:47 

29/07/2021 - 

COBRE, 
FLEXIVEL, 
CLASSE 4 OU 5, 

TDWT73 TDVV1'73 3.400 1,69 5.746,00 Não 
TECNOLOGIA DA 11 16:56:30 
INFORMACAO LTDA 

H R ENGENHARIA E 07.158.769/0001- 29/07/2021 - PADRÃO HR  3.400 1,69 5.746,00 Sim 
CONSTRUCOES 81 17:34:53 
EIRELI 

ALMEIDA E LIMA LTDA 19.580.762/0001- 29/07/2021 - SIL SIL 3.400 1,57 5.338,00 Sim 
32 19:18:43 

ROMENIL DA  SILVA  15.557.605/0001- 29/07/2021 - SILFLEX/COPPERFIGILFLEX/COPPERFIO 3.400 1,28 4.352,00 Sim 
MHO SERVICOS 55 19:49:35 
EIRELI 

MARIA CONSUELO 28.697.784/0001- 30/07/2021 - condunorte condunorte 3.400 1,69 5.746,00 Sim 
SOARES DA MATA - 78 00:04:32 
ME 

LOTE 0001 - ITEM 0000 - CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2j, 450/750V 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca! Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC  

123/2006 

I V N DE OLIVEIRA 17.132.538/0001- 22/07/2021 - CABO DE COBRE CORDPLAST 3.400 4,40 14.960,00 Sim 
EIRELI 52 1828:48 PP CORDPLAST 

CINCO MB 30,949.769/0001- 29/07/2021 - 

2 X 1,5 MM2, 

TDWT73 TDWT73 3.400 4,52 15.368,00 Não 
TECNOLOGIA DA 11 16:56:33 
INFORMACAO LTDA 

H R ENGENHARIA E 07.158.769/0001- 29/07/2021 - PADRÃO H R 3.400 4,52 15.368,00 Sim 
CONSTRUCOES 81 17:45:01 
EIRELI 

ALMEIDA E LIMA LTDA 19.580.762/0001- 29/07/2021 - SIL SIL 3.400 4,20 14.280,00 Sim 
32 19:18:43 

ROMENIL DA SILVA 15.557.605/0001- 29/07/2021 - SILFLEX/COPPERFIGILFLEX/COPPERFIO 3.400 3,40 11.560,00 Sim 
FILHO SERVICOS 55 19:49:35 
EIRELI 

MARIA CONSUELO 28.697.784/0001- 30/07/2021 - condunorte condunorte 3.400 4,52 15.368,00 Sim 
SOARES DA MATA - 78 00:04:31 
ME 

LOTE 0001 - ITEM 0000 - CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 63 A, 
PARA MOTOR COM POTENCIA DE 10  CV  E TENSAO DE 220 V 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total  LC  

'33') 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarguivo.portaldecompraspublicas.com.br  
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I V N DE OLIVEIRA 17.132.538/0001- 22/07/2021 - CHAVE DE EXATRON 50 540,00 27.000,00 Sim 
EIRELI 52 18:30:16 PARTIDA DIRETA 

TRIFASICA, COM 
C 

CINCO MB 30.949.769/0001- 29/07/2021 - TDWT73 TDWT73 50 543,33 27.166,50 Não 
TECNOLOGIA DA 11 16:56:51 
INFORMACAO LTDA 

H R ENGENHARIA E 07.158.769/0001- 29/07/2021 - PADRÃO H R 50 543,33 27.166,50 Sim 
CONSTRUCOES 81 17:44:32 
EIRELI 

ALMEIDA E LIMA LTDA 19.580.762/0001- 29/07/2021 - SIBRATEC SIBRATEC 50 505,30 25.265,00 Sim 
32 19:18:43 

ROMENIL DA SILVA 15.557.605/0001- 29/07/2021. STIELETRONICO STIELETRONICO 50 407,50 20.375,00 Sim 
FILHO SERVICOS 55 19:49:35 
EIRELI 

MARIA CONSUELO 28.697.784/0001- 30/07/2021 - lukma lukma 50 542,00 27.100,00 Sim 
SOARES DA MATA - 78 00:04:31 
ME 

LOTE 0001 - ITEM 0000 - CONECTOR AMPACT PARA CABO TIPO 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC  

123/2006 

IV N DE OLIVEIRA 17.132.538/0001- 22/07/2021 - CONECTOR EXATRON 1.800 23,00 41.400,00 Sim 
EIRELI 52 18:31:11 AMPACT PARA 

CABO TIPO I 

CINCO MB 30.949.769/0001- 29/07/2021 - TDWT73 TDWT73 1.800 23,61 42.498,00 Não 
TECNOLOGIA DA 11 16:56:53 
INFORMACAO LTDA 

H R ENGENHARIA E 07.158.769/0001- 29/07/2021 - PADRÃO  HR  1.800 23,61 42.498,00 Sim 
CONSTRUCOES 81 17:44:10 
EIRELI 

ALMEIDA E LIMA LTDA 19.580.762/0001- 29/07/2021 INCESA INCESA 1.800 21,96 39.528,00 Sim 
32 19:18:43 

ROMENIL DA SILVA 15.557.605/0001- 29/07/2021 - INCESA INCESA 1.800 17,71 31.878,00 Sim 
FILHO SERVICOS 55 19:49:35 
EIRELI 

MARIA CONSUELO 28.697.784/0001- 30107/2021- intelli intelIi 1.800 23,60 42.480,00 Sim 
SOARES DA MATA - 78 00:04:31 
ME 

LOTE 0001 - ITEM 0000 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC  

123/2006 

I V N DE OLIVEIRA 17.132.538/0001- 22/07/2021 - FITA ISOLANTE IMPERIAL 480 9,00 4.320,00 Sim 
EIRELI 52 18:31:50 ADESIVA 

ANTICHAMA, 
USO ATE 

CINCO MB 30.949.769/0001- 29/07/2021 - TDWT73 TDWT73 480 9,15 4.392,00 Não 
TECNOLOGIA DA 11 16:56:56 
INFORMACAO LTDA 

H R ENGENHARIA E 07.158.769/0001- 29/07/2021 - PADRÃO H R 480 9,15 4.392,00 Sim 
CONSTRUCOES 81 17:43:50 
EIRELI 

ALMEIDA E LIMA LTDA 19.580.762/0001- 29/07/2021 - 3M 3M 480 8,51 4.084,80 Sim 
32 19:18:43 

ROMENIL DA SILVA 15.557.605/0001- 29/07/2021 - 3M 3M 480 6,87 3.297,60 Sim 
FILHO SERVICOS 55 19:49:35 
EIRELI 

MARIA CONSUELO 28.697.784/0001- 30/07/2021 - sibratec sibratec 480 9,14 4.387,20 Sim 
SOARES DA MATA - 78 00:04:31 
ME 

LOTE 0001 - ITEM 0000 - RELE FOTOELETRICO NA 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC  

123/2006 

IV N DE OLIVEIRA 17.132.538/0001- 22/07/2021 - RELE EXATRON 50 24,50 1.225,00 Sim 
EIRELI 52 18:32:51 FOTOELETRICO 

NA 

CINCO MB 30.949.769/0001- 29/07/2021 - TDWT73 TDWT73 50 24,83 1.241,50 Não 
TECNOLOGIA DA 11 16:56:58 
INFORMACAO LTDA 

H R ENGENHARIA E 07.158.769/0001- 29/07/2021 - PADRÃO  HR  50 24,83 1.241,50 Sim 
CONSTRUCOES 81 17:43:12 
EIRELI 

ALMEIDA E LIMA LTDA 19.580.762/0001- 29/07/2021 - TECNOLISA TECNOLISA 50 23,09 1.154,50 Sim 
32 19:18:43 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaIdecompraspublicas.com.br  
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LC  
123/2006 

Sim 

Não 

Sim 

Sim  

ROMENIL DA SILVA 15.557.605/0001- 29/07/2021 - STIELETRONICO STIELETRONICO 50 18,63 931,50 Sim 
FILHO SERVICOS 55 19:49:35 
EIRELI 

MARIA CONSUELO 28.697.784/0001- 30/07/2021 - jvg jvg 50 24,80 1.240,00 Sim 
SOARES DA MATA - 78 00:04:31 
ME 

LOTE  0001 - ITEM 0000 - RELE FOTOELETRICO NF  
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC  

123/2006 

I V N DE OLIVEIRA 17.132.538/0001- 22/07/2021 - RELE EXATRON 800 24,50 19.600,00 Sim 
EIRELI 52 18:33:45 FOTOELETRICO  

NF  

CINCO MB 30.949.769/0001- 29/07/2021 - TDWT73 TDWT73 800 24,83 19.864,00 Não 
TECNOLOGIA DA 11 16:56:59 
INFORMACAO LTDA 

H R ENGENHARIA E 07.158.769/0001- 29/07/2021 - PADRÃO H R 800 24,83 19.864,00 Sim 
CONSTRUCOES 81 17:41:44 
EIRELI 

ALMEIDA E LIMA LTDA 19.580.762/0001- 29/07/2021 - TECNOLISA TECNOLISA 800 23,09 18.472,00 Sim 
32 19:18:43 

ROMEN1L DA SILVA 15.557.605/0001- 29/07/2021 - STIELETRONICO STIELETRONICO 800 18,63 14.904,00 Sim 
FILHO SERVICOS 55 19:49:35 
EIRELI 

MARIA CONSUELO 28.697.784/0001- 30/07/2021 - jvg jvg 800 24,80 19.840,00 Sire  
SOARES DA MATA - 78 00:04:31 
ME 

LOTE  0002 - ITEM 0000 - LAMPADA DE LED 30W  
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC  

123/2006 

I V N DE  OLIVEIRA  17.132.538/0001- 22/07/2021 - LAMPADA DE AVANT 800 115,00 92.000,00 Sim 
EIRELI 52 18:35:28 LED 30W 

ELETRICA LUZ 00.226.324/0001- 29/07/2021 -  COD  10881 KIAN 800 31,59 25.272,00 Sim 
COMERCIAL DE 42 17:21:42 
MATERIAIS 
ELETRICOS LTDA 

H R ENGENHARIA E 07.158.769/0001- 29/07/2021 - PADRÃO  HR  800 117,30 93.840,00 Sim 
CONSTRUCOES 81 17:46:22 
EIRELI 

ALMEIDA  E LIMA LTDA 19.580.762/0001- 29/07/2021 - AVANT AVANT 800 109,09 87.272,00 Sim 
32 19:18:43 

ROMEN1L DA SILVA 15.557.605/0001- 29/07/2021 - ELGIN/AVANT ELGIN/AVANT 800 87,98 70.384,00 Sim 
FILHO SERVICOS 55 19:49:35 
EIRELI 

Eficilux Comercio e 26.503.796/0001- 29/07/2021 - 30w Luz Solar 800 117,30 93.840,00 Sim 
servico de 
equipamentos eletricos 

99 23:19:13 

Itda - ME 

MARIA CONSUELO 28.697.784/0001- 30/07/2021 - elgin elgin 800 116.90 93.520,00 Sim 
SOARES DA MATA - 78 00:04:32 
ME  

JA  Comercio  Varegista 33.063.052/0001- 30/07/2021 elggimLAMPADA elggimLAMPADA 800 117,00 93.600,00 Sim 
e  Atacadista  EIRELLI 66 01:05:26 DE LED 30W DE LED 30W  

LOTE 0002 - ITEM 0000 - LUMINARIA DE  LED  PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM 
ALUMINIO OU ACO INOX 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total  

1V N DE OLIVEIRA 17.132.538/0001- 22/07/2021 - LUMINARIA DE UNIVERSAL 800 1.000,00 800.000,00 
EIRELI 52 18:37:32  LED  PARA 

ILUMINACAO 
PUBLICA  

PV  COMERCIO 15.804.354/0001- 29/07/2021 - WL-150-83 HOTSAT 800 1.025,00 820.000,00 
ATACADISTA DE 66 17:01:57 
MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 
EIRELI 

ELETRICA LUZ 00.226.324/0001- 29/07/2021 -  COD  5007 MBLED 800 375,20 300.160,00 
COMERCIAL DE 42 17:21:57 
MATERIAIS 
ELETRICOS LTDA 

H R ENGENHARIA E 07.158.769/0001- 29/07/2021 - PADRÃO H R 800 58,57 46.856,00 
CONSTRUCOES 81 17:46:34 
EIRELI 

ALMEIDA E LIMA LTDA 19.580.762/0001- 29/07/2021 - MBLED MBLED 800 955,26 764.208,00 
32 19:18:44 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
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LOTE 0004 - ITEM 0000 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE  MAXIMA  DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE _ 
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÁO TOCO PBT i6.000 KG, POTENCIA DE 
189  CV  

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaidecompraspublicas.com.br  
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas  ern  14/09/2021 as 11:16:32. 

PUBLICAS Código verificador: 13562D 

• 

ROMENIL DA SILVA 15357.605/0001- 29/07/2021 - TYF TYF 800 770,38 616.304,00 Sim 
FILHO SERVICOS 55 19:49:35 
EIRELI 

Eficilux Comercio e 26303.796/0001- 29/07/2021 - 138 a 180w  Clad  800 1.027,16 821.728,00 Sim 
servico de 
equipamentos eletricos 
lida-ME 

99 23:21:43 

MARIA CONSUELO 28.697.784/0001- 30/07/2021 - mtx  mix  800 1.025,00 820.000,00 Sim 
SOARES DA MATA - 78 00:04:32 
ME  

JA  Comercio Varegista 33.063.052/0001- 30/07/2021 - rcailumem/UMINARIAcanumem/UMINARIA 800 1.000,00 800.000,00 Sim 
e Atacadista EIRELLI 66 01:06:27 DE  LED  150w 

publica 
DE  LED  150w 
publica 

LOTE 0002 - ITEM 0000 - LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIVALENTE 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC  

123/2006 

I V N DE OLIVEIRA 17.132.538/0001- 22/07/2021 - LUMINARIA PETERCO 800 58,00 46.400,00 Sim 
EIRELI 52 18:37:22 ABERTA P/ 

ILUMINACAO 

ELETRICA LUZ 00.226.324/0001- 29/07/2021 - 

PUBLICA, 

LP1AB JRC 800 34,99 27.992,00 Sim 
COMERCIAL DE 42 17:22:10 
MATERIAIS 
ELETRICOS LTDA 

H R ENGENHARIA E 07.158.769/0001- 29/07/2021 - PADRÃO H R 800 58,57 46.856,00 Sim 
CONSTRUCOES 81 17:46:50 
EIRELI 

ALMEIDA E LIMA LTDA 19.580.762/0001- 29/07/2021 - TECNOLISA TECNOLISA 800 54,47 43.576,00 Sim 
32 19:18:44 

ROMENIL DA  SILVA  15.557.605/0001- 29/07/2021 - SCORPIO SCORPIO 800 43,94 35.152,00 Sim  
FILHO  SERVICOS 55 19:49:35 
EIRELI 

Eficilux Comercio e 26.503.796/0001- 29/07/2021 - ABERTA X-57 Real Vida 800 58,57 46.856,00 Sim  
service  de 
equipamentos eletricos 
lida ME 

99 23:22:38 

MARIA CONSUELO 28.697.784/0001- 30/07/2021 - etic ehc 800 58,00 46.400,00 Sim  
SOARES DA MATA - 78 00:04:32 
ME 

LOTE 0003 - ITEM 0000 - PARAFUSO M16 EM  AGO  GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA 
DUPLA 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC 

123/2006 

IV N DE OLIVEIRA 17.132.538/0001- 22/07/2021 - PARAFUSO M16 UNIVERSAL 1.800 13,00 23.400,00 Sim 
EIRELI 52 18:38:25 EM ACO 

GALVANIZADO. 
COMPRIM  

HR  ENGENHARIA  E 07.158.769/0001- 29/07/2021 -  PADRÃO  HR 1.800 13,47 24.246,00 Sim 
CONSTRUCOES 81 17:47:56 
EIRELI  

ALMEIDA E LIMA LTDA 19.580.762/0001- 29/07/2021 - ROMAGNOLI ROMAGNOLI 1.800 13,00 23.400,00 Sim 
32 19:18:44 

ROMENIL DA SILVA 15.557.605/0001- 29/07/2021 - KONESUL KONESUL 1.800 10,11 18.198,00 Sim  
FILHO SERVICOS 55 19:49:35 
EIRELI 

LOTE 0004 - ITEM 0000 - CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTENCIA 180  CV,  CABINE DUPLA, 4X4. 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC  

123/2006 

I V N DE OLIVEIRA 17.132.538/0001- 22/07/2021 - CAMINHONETE Sb/CHEVROLET  2.100 70,00 147.000,00 Sim 
Mai  52 18:39:27 COM MOTOR A 

DIESEL, 
POTÊNCIA 

H R ENGENHARIA E 07.158.769/0001- 29/07/2021 - PADRÃO S10 2.100 70,76 148.596,00 Sim  
CONSTRUCOES 81 17:51:50 
EIRELI 

ALMEIDA  E LIMA LTDA 19.580.762/0001- 29/07/2021 - TOYOTA TOYOTA 2.100 65,81 138.201,00 Sim 
32 19:18:44 

ROMENIL DA  SILVA  15.557.605/0001- 29/07/2021 - N/A N/A 2.100 53,08 111.468,00 Sim  
FILHO  SERVICOS 55 19:49:35 
EIRELI  



Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC  
123/2006 

IV N DE OLIVEIRA 17.132.538/0001- 22/07/2021 - GUINDAUTO WOLKS 640 175,00 112.000,00 Sim 
EIRELI 52 18:41:07 HIDRÁULICO, 

CAPACIDADE  
MAXIMA  

H R ENGENHARIA E 07.158.769/0001- 29/07/2021 - PADRÃO SANI 640 176,06 112.678,40 Sim 
CONSTRUCOES 81 17:52:52 
EIRELI 

ALMEIDA  E LIMA LTDA 19.580.762/0001- 29/07/2021 - MERCEDES- MERCEDES- 640 163,74 104.793,60 Sim 
32 19:18:44 BENZ BENZ 

ROMENIL DA  SILVA  15.557.605/0001- 29/07/2021 - N/A N/A 640 132,10 84.544,00 Sim  
FILHO  SERVICOS 55 19:49:35 
EIRELI  

LOTE 0005 - ITEM 0000 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Mares/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC  

123/2006 

I V N DE OLIVEIRA 17.132.538/0001- 22/07/2021 - AUXILIAR DE UNIVERSAL 1.440 18,70 26.928,00 Sim 
EIRELI 52 18:42:15 SERVIÇOS 

GERAIS COM 
ENCARGOS 

CINCO MB 30.949.769/0001- 29/07/2021 - TDWT73 TDWT73 1.440 19,02 27.388,80 Não 
TECNOLOGIA DA 11 17:02:50 
INFORMACAO LTDA 

H R ENGENHARIA E 07.158.769/0001- 29/07/2021 - PADRÃO SERV1pos 1.440 19,02 27.388,80 Sim 
CONSTRUCOES 81 17:55:59 
EIRELI 

ALMEIDA  E LIMA  LIDA  19.580.762/0001- 29/07/2021 - cc cc 1.440 17,69 25.473,60 Sim 
32 19:18:44 

ROMENIL DA  SILVA  15.557.605/0001- 29/07/2021 - N/A N/A 1.440 14,27 20.548,80 Sim  
FILHO  SERVICOS 55 19:49:35 
EIRELI  

LOTE 0005 - ITEM 0000 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca! Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC  

123/2006 

I V N DE OLIVEIRA 17.132.538/0001- 22/07/2021 - ELETRICISTA UNIVERSAL 1.440 24,00 34.560,00 Sim  
EIRELI 52 18:42:59 COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES 

CINCO MB 30.949.769/0001- 29/07/2021 - TDWT73 TDWT73 1.440 24,69 35.553,60 Não 
TECNOLOGIA DA 11 17:02:52 
INFORMACAO LIDA 

H R ENGENHARIA E 07.158.769/0001- 29/07/2021 - PADRÃO SERVIÇOS 1.440 24,64 35.481,60 Sim 
CONSTRUCOES 81 17:55:45 
EIRELI 

ALMEIDA  E LIMA  LIDA  19.580.762/0001- 29/07/2021 - cc cc 1.440 22,92 33.004,80 Sim 
32 19:18:44 

ROMENIL DA  SILVA  15.557.605/0001- 29/07/2021 - N/A N/A 1.440 18,49 26.625,60 Sim  
FILHO  SERVICOS 55 19:49:35 
EIRELI  

LOTE 0005 - ITEM 0000 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Mama/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC 

123/2006 

IV N DE OLIVEIRA 17.132.538/0001- 22/07/2021 - AUXILIAR DE UNIVERSAL 1.440 18,00 25.920,00 Sim 
EIRELI 52 18:43:36 ELETRICISTA 

COM ENCARGOS 
COM 

CINCO MB 30.949.769/0001- 29/07/2021 - TDWT73 1DVVT73 1.440 18,31 26.366,40 Não 
TECNOLOGIA DA 11 17:02:54 
INFORMACAO LIDA 

H R ENGENHARIA E 07.158.769/0001- 29/07/2021 - PADRÃO SERVIÇOS 1.440 18,31 26.366,40 Sim 
CONSTRUCOES 81 17:55:24 
EIRELI 

ALMEIDA  E LIMA LTDA 19.580.762/0001- 29/07/2021 - cc cc 1.440 17,03 24.523,20 Sim 
32 19:18:44 

ROMENIL DA  SILVA  15.557.605/0001- 29/07/2021 - N/A N/A 1.440 13,74 19.785,60 Sim  
FILHO  SERVICOS 55 19:49:35 
EIRELI  

LOTE 0005 - ITEM 0000 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC _ 

123/2006 
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Data Valor CNPJ 

22/07/2021 - 18:21:42 14,00 (proposta) 17.132.538/0001-52 -I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

29/07/2021 - 16:56:17 14,19 (proposta) 30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LIDA 

29/07/2021 - 17:06:34 14,19 (proposta) 07.158.769/0001-81 -  HR  
ENGENHARIA E CONSTRUCOES 
EIRELI 

I V N DE OLIVEIRA 17.132.538/0001- 22/07/2021 - ENCARREGADO UNIVERSAL 1.440 36,00 51.840,00 Sim 
EIRELI 52 18:45:45 GERAL COM 

ENCARGOS 
COMPLEMEN 

CINCO MB 30.949.769/0001- 29/07/2021 - TDWT73 TDWT73 1.440 36,54 52.617,60 Não 
TECNOLOGIA DA 11 17:02:56 
INFORMACAO LIDA 

H R ENGENHARIA E 07.158.769/0001- 29/07/2021 - PADRÃO SERVIÇOS 1.440 36,54 52.617,60 Sim 
CONSTRUCOES 81 17:55:02 
EIRELI 

ALMEIDA E LIMA LIDA 19.580.762/0001- 29/07/2021 - nc nc  1.440 33,98 48.931.20 Sim 
32 19:18:44 

ROMENIL DA SILVA 15.557.605/0001- 29/07/2021 - N/A N/A 1.440 27,41 39.470,40 Sim  
FILHO SERVICOS 55 19:49:35 
EIRELI 

Validade das Propostas 
Fornecedor 

ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LIDA 

MARIA CONSUELO SOARES DA MATA -ME 

CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LIDA 

Eficilux Comercio e servico de equipamentos eletricos ltda - ME 

IV N DE OLIVEIRA EIRELI 

ALMEIDA E LIMA LIDA  

PV  COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI  

JA  Comercio Varegista e Atacadista EIRELLI 

ROMEN1L DA SILVA FILHO SERVICOS EIRELI 

H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI 

CPF/CNPJ 

00.226.324/0001-42 

28.697.784/0001-78 

30.949.769/0001-11 

26.503.796/0001-99 

17.132.538/0001-52 

19.580.762/0001-32 

15.804.354/0001-66 

33.063.052/0001-66 

15.557.605/0001-55 

07.158.769/0001-81  

Validade (conforme edital) 

60 dias 

300 dias 

60 dias 

60 dias 

60 dias 

90 dias 

60 dias 

120 dias 

60 dias 

60 dias 

Lances Enviados 

LOTE 0001 - ITEM 0000 - BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO 
Situação 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de pregos inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatário, que 
discordem das Clausulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado -: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19, 03/08/2021 15:28:20 

29/07/2021 - 19:18:43 13,20 (proposta) 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LIDA 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2° O instrumento 
convocatátio deverá estabelecer prazo de, no  minim°,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:45:36 
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30/07/2021 - 09:15:12 9,89 17.132.538/0001-52 - I V N DE Cancelado - Descumprimento ao item 5.10 do edital. 
OLIVEIRA EIRELI   a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordenr das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

30/07/2021 - 09:18:35 

30/07/2021 - 09:20:04 

11,00 30.949.769/0001-11 - CINCO MB Cancelado - Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO de acordo com o  art  48 do 
LTDA drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

9,00 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
LTDA conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2'O instrumento 

convocatório deverá estabelecer prazo de, no  minim,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:45:36 

29/07/2021 - 19:49:35 10,65 (proposta) 15.557.605/0001-55 - ROMENIL DA 
SILVA FILHO SERVICOS EIRELI 

30/07/2021 - 00:04:32 13,90 (proposta) 28.697384/0001-78 - MARIA 
CONSUELO SOARES DA MATA -ME 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital 
a proposta de pregos inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 16/08/2021 16:45:01 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 e 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatário, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021  16:07:01  

30/07/2021 - 09:02:02  10,70 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
LTDA conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2 O instrumento 

convocatório devera estabelecer prazo de, no minimo, duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao  
Aim  lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:45:36 

30/07/2021 - 09:03:05 10,50 28.697.784/0001-78 - MARIA 
CONSUELO SOARES DA MATA -ME 

30/07/2021 - 09:05:54 9,90 28.697.784/0001-78 - MARIA 
CONSUELO SOARES DA MATA -ME 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 e 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que  nap  atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021  16:07:01  

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 e 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatõrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021  16:07:01  

30/07/2021 - 09:24:34 8,99 17.132.538/0001-52 - 1 V N DE Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
OLIVEIRA EIRELI a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverdo ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as  exigencies  do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatário, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 

‘6 

previsto de Impugnação conforme o  art:  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39  

,L2  
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Data Valor CNN 

22/07/2021 - 18:23:35 184,00 (proposta) 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

136,99 30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LIDA 

136,98 30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LIDA 

136,97 30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LIDA 

136,96 30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LIDA 

Cancelado - Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

Cancelado - Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

Cancelado Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

Cancelado - Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/202116:53:18 

30/07/2021 - 09:02:16 

30/07/2021 - 09:02:37 

30/07/2021 - 09:02:58 

30/07/2021 - 09:03:20 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.corn.br  
CalyIPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas  ern  14/09/2021 as 11:16:32. 
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LOTE 0001 - ITEM 0000 - BOBINA PARA CHAVE COMANDO DE IP 

Situação 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de pregos inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatário, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado : Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatário, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021 15:28:20 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR 2° 0 instrumento 
convocatório devera estabelecer prazo de, no  minim,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:45:36 

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do edital 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 16/08/2021 16:45:01 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 e 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de pregos inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

5.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e  taus  Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021  16:07:01  

Cancelado -: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 15/08/2021 16:53:18 

Cancelado -: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2.O instrumento 
convocatório deverá estabelecer prazo de, no  minim,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:45:36 

29/07/2021 - 16:56:21 

29107/2021 - 17;06:41 

184,16 (proposta) 30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LIDA 

184,16 (proposta) 07.158.769/0001-81 - H R 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES 
EIRELI 

29/07/2021 - 19:18:43 171,27 (proposta) 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LIDA 

29/07/2021 - 19:49:35 138,13 (proposta) 15.557.605/0001-55 - ROMENIL DA 
SILVA FILHO SERVICOS EIRELI 

30/07/2021 - 00:04:32 183,80 (proposta) 28.697.784/0001-78 - MARIA 
CONSUELO SOARES DA MATA -ME 

30/07/2021 -09:01:33 

30/07/2021 - 09:01:54 

30/07/2021 - 09:02:10 

138,12 30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LTDA 

138,11 30.949.769/0001-11 CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LTDA 

137,00 19.580.762/0001-32 ALMEIDA E LIMA 
LTDA 



30/07/2021 - 09:03:41 135,50 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
 a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Salto inabilitadas licitantes que não atenderem as exigéncias do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Clausulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

30/07/2021 - 09:03:45 

30/07/2021 - 09:04:07 

30/07/2021 - 09:04:28 

30/07/2021 - 09:04:49 

30/07/2021 - 09:05:11 

30/07/2021 - 09:05:32 

30/07/2021 - 09:05:54 

30/07/2021 - 09:06:15 

30/07/2021 - 09:06:37 

30/07/2021 - 09:06:58 

30/07/2021 - 09:07:21 

30/07/2021 - 09:07:42 

30/07/2021 - 09:08:03 

30/07/2021 - 09:08:25 

30/07/2021 - 09:08:46 

30/07/2021 - 09:09:08 

30/07/2021 - 09:09:29 

30/07/2021 - 09:09:52 

30/07/2021 - 09:10:13 

30/07/2021 - 09:10:36 

30/07/2021 - 09:10:57 

30/07/2021 - 09:11:20 

30/07/2021 -09:11:41 

30/07/2021 - 09:12:04  

135,49 30.949.769/0001-11 - CINCO MB Cancelado -: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO de acordo com o  art  48 do 
LIDA drcre1o10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

135,48 30.949.769/0001-11 - CINCO MB Cancelado - : Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO de acordo  corn  o  art  48 do 
LIDA drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

135,47 30.949.769/0001-11 - CINCO MB Cancelado - : Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO de acordo com o  art  48 do 
LIDA drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

135,46 30.949.769/0001-11 - CINCO MB Cancelado -: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO de acordo com o  art  48 do 
LIDA drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

135,45 30.949.769/0001-11 - CINCO MB Cancelado-: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do  Eddal.  
TECNOLOGIA DA INFORMACAO de acordo com o  art  48 do 
LIDA drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

135,44 30.949.769/0001-11 - CINCO MB Cancelado - : Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO de acordo com o  art  48 do 
LIDA drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

135,43 30.949.769/0001-11 - CINCO MB Cancelado -: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO de acordo  corn  o  art  48 do 
LIDA drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

135,42 30.949.769/0001-11 - CINCO MB Cancelado-: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO de acordo com o  art  48 do 
LIDA drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

135,41 30.949.769/0001-11 - CINCO MB Cancelado - : Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO de acordo com o  art  48 do 
LIDA drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

135,40 30.949.769/0001-11 - CINCO MB Cancelado - : Fornecedor WS() cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO de acordo com o  art  48 do 
LIDA drcre1o10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

135,39 30.949.769/0001-11 - CINCO MB Cancelado - : Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO de acordo com o  art  48 do 
LIDA drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

135,38 30.949.769/0001-11 - CINCO MB Cancelado - : Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO de acordo com o  art  48 do 
LIDA drcre1o10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

135,37 30.949.769/0001-11 - CINCO MB Cancelado : Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO de acordo com o  art  48 do 
LIDA drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

135,36 30.949.769/0001-11 - CINCO MB Cancelado : Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO de acordo com o  art  48 do 
LIDA drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

135,35 30.949.769/0001-11 - CINCO MB Cancelado-: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO de acordo com o  art  48 do 
LIDA drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

135,34 30.949.769/0001-11 - CINCO MB Cancelado : Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO de acordo com o  art  48 do 
LIDA drcre1o10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

135,33 30.949.769/0001-11 - CINCO MB Cancelado -: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO de acordo com o  art  48 do 
LIDA drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

135,32 30.949.769/0001-11 - CINCO MB Cancelado - Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO de acordo com o  art  48 do 
LIDA drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

135,31 30.949.769/0001-11 - CINCO MB Cancelado - : Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO de acordo com o  art  48 do 
LIDA drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

135,30 30.949.769/0001-11 - CINCO MB Cancelado -: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO de acordo com o  art  48 do 
LIDA drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

135,29 30.949.769/0001-11 - CINCO MB Cancelado -: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO de acordo com o  art  48 do 
LIDA drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

135,28 30.949.769/0001-11 - CINCO MB Cancelado-: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO de acordo com o  art  48 do 
LIDA drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

135,27 30.949.769/0001-11 - CINCO MB Cancelado - : Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO de acordo com o  art  48 do 
LIDA drcre1o10024/2019 16/08/202116:53:18 

135,26 30.949.769/0001-11 - CINCO MB Cancelado : Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do  Edda  
TECNOLOGIA DA INFORMACAO de acordo  corn  a  art  48 do 
LIDA drcre1o10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
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Cancelado -: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

Cancelado -: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

Cancelado -: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

Cancelado -: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

Cancelado : Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/202116:53:18 

Cancelado -: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

Cancelado - : Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/202116:53:18 

Cancelado -: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

Cancelado -: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de pregos inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta iniciai deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado -: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de pregos inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2.O instrumento 
convocatório deverá estabelecer prazo de, no  minim,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao  
Arno  lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:45:36 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital. para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As exigências do 
presente Editai e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Clausulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2.O instrumento 
convocatório deverá estabelecer prazo de, no  minima,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:45:36 

30/07/2021 - 09:12:25 

30/07/2021 - 09:12:48 

30/07/2021 - 09:13:11 

30/07/2021 - 09:13:33 

30/07/2021 - 09:13:54 

30/07/2021 - 09:14:16 

30/07/2021 - 09:14:38 

30/07/2021 - 09:14:59 

30/07/2021 - 09:15:21 

30/07/2021 - 09:16:11 

135,25 

135.24 

135,23 

135,22 

135,21 

135,20 

135,19 

135,18 

135,17 

135,16 

30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LTDA 

30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LTDA 

30.949.769/0001-11 CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LTDA 

30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LTDA 

30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LTDA 

30.949.769/0001-11 - CI NCO MB  
TECNOLOGIA  DA INFORMACAO 
LTDA 

30.949.769/0001-11 CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LIDA 

30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LTDA 

30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LTDA 

17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

30/07/2021 - 09:18:35 

30/07/2021 - 09:18:50 

135,15 30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LTDA 

135,14 17.132.538/0001-52 IV N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

30/07/2021 - 09:19:28 134,00 19.580.762/0001-32 ALMEIDA E LIMA 
LTDA 

30/07/2021 - 09:22:22 133,99 17.132.538/0001-52 -IV N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

30/07/2021 - 09:25:11 130,00 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LTDA 

LOTE 0001 - ITEM 0000 - SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LÂMPADAS 

Data Valor CNPJ Situação 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas  ern  14/09/2021 As 11:16:32. 

PUBLICAS Código verificador: 13562D 



22/07/2021 - 18:24:39 8,50 (proposta) 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

29/07/2021 - 16:56:23 8,88 (proposta) 30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LTDA 

29/07/2021 - 17:07:15 8,88 (proposta) 07.158.769/0001-81 - H R 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES 
EIRELI 

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
 a proposta de pregos inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado -: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de pregos inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta iniciai deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

29/07/2021 - 19:18:43 8,26 (proposta) 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LTDA 

29/07/2021 - 19:49:35 6,67 (proposta) 15.557.605/0001-55 - ROMENIL DA 
SILVA FILHO SERVICOS EIRELI 

30/07/2021 - 00:04:32 8,80 (proposta) 28.697.784/0001-78 - MARIA 
CONSUELO SOARES DA MATA -ME 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021 15:28:20 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2. O instrumento 
convocatório deverá estabelecer prazo de, no  minima,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:45:36 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de pregos inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 16/08/2021 16:45:01 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 e 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

30/07/2021 - 09:02:18 6,50 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LTDA 

30/07/2021 - 09:03:28 6,40 28.697.784/0001-78 - MARIA 
CONSUELO SOARES DA MATA -ME 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021  16:07:01  

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2.O instrumento 
convocatório deverá estabelecer prazo de, no  minima,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
Ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:45:36 

Cancelado Descumprimento aos itens: 5.2; 6.3; 6.4; 6.5; 5.5 e 5.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021  16:07:01  

30/07/2021 - 09:04:48 6,30 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conformêo art224 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas  ern  14/09/2021 as 11:16:32. 

PUBLICAS Código verificador: 13562D 



30/07/2021 - 09:19:55 5,00 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LTDA 

30/07/2021 - 09:22:07 4,99 17.132.538/0001-52 -IV N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2° 0 instrumento 
convocatório devera estabelecer prazo de, no  minim,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:45:36 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
 a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

LOTE 0001 - ITEM 0000 - BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA LB 600 

Data Valor CNPJ 

22/07/2021 - 18:25:37 27,00 (proposta) 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

29/07/2021 - 16:56:25 27,31 (proposta) 30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LTDA 

29/07/2021 - 17:08:20 27,31 (proposta) 07.158.769/0001-81 - H R 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES 
EIRELI 

29/07/2021 - 19:18:43 25,40 (proposta) 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LIDA 

29/07/2021 - 19:49:35 20,49 (proposta) 15.557.605/0001-55 - ROMEN1L DA 
SILVA FILHO SERVICOS EIRELI 

30/07/2021 - 00:04:32 27,00 (proposta) 28.697.784/0001-78 - MARIA 
CONSUELO SOARES DA MATA -ME 

Situação 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de pregos inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado - : Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de pregos inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021 15:28:20 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2° O instrumento 
convocatório devera estabelecer prazo de, no  minim,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:45:36 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 16/08/2021 16:45:01 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 e 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados  
concomitants  ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processe 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021  16:07:01  

30/07/2021 - 09:16:22 20,48 30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LTDA 

Cancelado -: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

Cancelado -: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcretol 0024/2019 16/08/2021 16:53:18 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br, 
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/09/2021 as 11:16:32. 
PUBLICAS Código verificador: 13562D 

30/07/2021 - 09:17:00 20,47 30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LIDA 



30/07/2021 - 09:17:22 

30/07/2021 - 09:17:47 

30/07/2021 - 09:18:01 

30/07/2021 - 09:18:10 

20,46 30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LIDA 

20,45 30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LIDA 

20,44 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

20,43 30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LIDA 

Cancelado -: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/202116:53:18 

Cancelado - : Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53;18 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado - Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

30/07/2021 - 09:18:38 20,42 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

Cancelado - 30/07/2021 09:21:07 

LOTE 0001 - ITEM 0000 - BRAÇO PARA LUMINÁRIA PADRÃO X21 
Data Valor CNPJ 

22/07/2021 - 18:26:34 59,10 (proposta) 17.132.538/0001-52 - IV N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

29/07/2021 - 16:56:28 59,20 (proposta) 30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LIDA 

29/07/2021 - 17:08:42 59,20 (proposta) 07.158.769/0001-81 - H R 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES 
EIRELI 

Situação 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado -: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

29/07/2021 - 19:18:43 55,06 (proposta) 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LIDA 

29/07/2021 - 19:49:35 44,41 (proposta) 15.557.605/0001-55 - ROMENIL DA 
SILVA FILHO SERVICOS EIRELI 

30/07/2021 - 00:04:32 59,00 (proposta) 28.697.784/0001-78 - MARIA 
CONSUELO SOARES DA MATA -ME 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021 15:28:20 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38, 'PAR' 2.0 instrumento 
convocatório deverá estabelecer prazo de, no  minima,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:45:36 

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do edital 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 16/08/2021 16:45:01 

Cancelado Descumprimento aos itens: 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 e 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos  decor  rentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de pregos inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, pare conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e comias do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021  16:07:01  

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas  ern  14/09/2021 as 11:16:32. 

PUBLICAS Código verificador: 13562D 



30/07/2021 - 09:03:10 43,00 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LIDA 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2 0 instrumento 
convocatório devera estabelecer prazo de, no  minim,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
Ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:45:36 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2'O instrumento 
convocatório deverá estabelecer prazo de, no  minim,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
Ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:45:36 

Cancelado - 30/07/2021 09:22:00 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art,  38. 'PAR' 2' O instrumento 
convocatório devera estabelecer prazo de, no mínimo, duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
Ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:45:36 

30/07/2021 - 09:12:51 42,99 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

30/07/2021 - 09:20:17 35,00 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LIDA 

30/07/2021 - 09:21:01 

30/07/2021 - 09:25:41 

34,99 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

30,00 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LIDA 

LOTE 0001 - ITEM 0000 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1  

Data Valor  CNN  

22/07/2021 - 18:27:47 1,65 (proposta) 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

29/07/2021 - 16:56:30 1,69 (proposta) 30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LIDA 

29/07/2021 - 17:34:53 1,69 (proposta) 07.158.769/0001-81 - H R 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES 
EIRELI 

Situação 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de pregos inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados  concomitants  ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado -: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

Cancelado - Descumprirnento ao item 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de pregos inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados  
concomitants  ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade, 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021 15:28:20 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2 ,  0 instrumento 
convocatório deverá estabelecer prazo de, no  minim,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário. dos documentos complementares, adequada ao 
Ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:45:36 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
 a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados  concomitants  ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 16/08/2071 16:45:01 

29/07/2021 - 19:18:43 1,57 (proposta) 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LIDA 

29/07/2021 - 19:49:35 1,28 (proposta) 15.557.605/0001-55 - ROMENIL DA 
SILVA FILHO SERVICOS EIRELI 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas  ern  14/09/2021 às 11:16:32. 
PIAL  CAS  Código verificador: 13562D 



30/07/2021 - 00:04:32 1,69 (proposta) 28.697.784/0001-78 - MARIA 
CONSUELO SOARES DA MATA -ME 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 e 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de pregos inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

30/07/2021 - 09:03:57 

30/07/2021 -09:12:21 

1,50 28.697.784/0001-78 - MARIA 
CONSUELO SOARES DA MATA -ME 

1,27 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
LicRatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021  16:07:01  

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 e 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatário, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021  16:07:01  

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
 a proposta de pregos inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatário, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

LOTE 0001 - ITEM 0000 - CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V 

Data Valor CNPJ 

22/07/2021 - 18:28:48 4,40 (proposta) 17.132,538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

29/07/2021 - 16:56:33 4,52 (proposta) 30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORIVIACAO 
LTDA 

29/07/2021 - 17:45:01 4,52 (proposta) 07.158.769/0001-81 - H R 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES 
EIRELI 

Situação 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de pregos inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Clausulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado -: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021 15:28:20 

29/07/2021 - 19:18:43 4,20 (proposta) 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LTDA 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR 2' O instrumento 
convocatório deverá estabelecer prazo de, no  minima,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:45:36 

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
 a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatário, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 16/08/2021 16:45:01 

• A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/09/2021 as 11:16:32. 

PUBLICAS Código verificador: 13562D 

29/07/2021 - 19:49:35 3,40 (proposta) 15.557.605/0001-55 - ROMENIL DA 
SILVA FILHO SERVICOS EIRELI 



30/07/2021 - 00:04:31 4,52 (proposta) 28.697.784/0001-78 - MARIA 
CONSUELO SOARES DA MATA -ME 

30/07/2021 - 09:04:12 3,50 28.697.784/0001-78 - MARIA 
CONSUELO SOARES DA MATA -ME 

30/07/2021 - 09:19:12 3,39 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

Cancelado Descumprimento aos itens: 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 e 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021  16:07:01  

Cancelado Descumprimento aos itens: 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 e 6.10 
6.10. As licitantes arearão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processe 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021  16:07:01  

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

LOTE 0001 - ITEM 0000 - CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 63 A, 
PARA MOTOR COM POTENCIA DE 10  CV  E TENSAO DE 220 V 
Data Valor  CNN  

22/07/2021 - 18:30:16 540,00 (proposta) 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

29/07/2021 - 16:56:51 543,33 (proposta) 30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LTDA 

29/07/2021 - 17:44:32 543,33 (proposta) 07.158.769/0001-81 - H R 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES 
EIRELI 

Situação 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processe Licitatório, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado - : Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/202116:53:18 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021 15:28:20 

29/07/2021 - 19:18:43 505,30 (proposta) 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LIDA 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR 2° 0 instrumento 
convocatório devera estabelecer prazo de, no  minima,  duas  horns,  
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao  
Arno  lance ofertado  epos  a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:45:36 

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
 a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processe 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decre10-
10024/19 16/08/2021 16:45:01 

29/07/2021 - 19:49:35 407,50 (proposta) 15.557.605/0001-55 - ROMENIL DA 
SILVA FILHO SERVICOS EIRELI 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas  ern  14/09/2021 as 11:16:32. 

PUBLICAS Código verificador: 13562D 



30/07/2021 - 00:04:31 542,00 (proposta) 28.697.784/0001-78 - MARIA 
CONSUELO SOARES DA MATA -ME 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 e 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados  
concomitants  ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021  16:07:01  

30/07/2021 - 09:02:30  350,00 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
LTDA conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR 2.O instrumento 

convocatório deverá estabelecer prazo de, no  minim°,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
Ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:45:36 

30/07/2021 - 09:04:24 340,00 28.697.784/0001-78 - MARIA 
CONSUELO SOARES DA MATA -ME 

30/07/2021 - 09:05:39 320,00 28.697.784/0001-78 - MARIA 
CONSUELO SOARES DA MATA -ME 

30/07/2021 -09:14:44 319,90 17.132.538/0001-52 -1 V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

Cancelado Descumprimento aos itens: 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 e 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços iniciai e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021  16:07:01  

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 e 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021  16:07:01  

Cancelado - Descumprimento ao item 6,10 do edital. 
a proposta de pregos inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processe Licitatório, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

30/07/2021 - 09:20:28  300,00 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
LTDA conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2. O instrumento 

convocatório deverá estabelecer prazo de, no  minim),  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao  
aim()  lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:45:36 

30/07/2021 - 09:22:53 299,99 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados  concomitants  ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

LOTE 0001 - ITEM 0000 - CONECTOR AMPACT PARA CABO TIPO I 
Data Valor CNPJ Sftuaçtio 

• A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaidecompraspublicas.com.br  
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/09/2021 às 11:16:32. 

PÚBLICAS Código verificador: 13562D 



22/07/2021 - 18:31:11 23,00 (proposta) 17.132.538/0001-52 -IV N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado -: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processa 
Licitatório. que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021 15:28:20 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2° 0 instrumento 
convocatório deverá estabelecer prazo de, no  minim°,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:45:36 

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 16/08/2021 16:45:01 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 e 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços iniciai e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processe 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021  16:07:01  

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2° O instrumento 
convocatório deverá estabelecer prazo de, no  minim,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:45:36 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados  concomitants  ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 e 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021  16:07:01  

29/07/2021 - 16:56:53 

29/07/2021 - 17:44:10 

23,61 (proposta) 30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LTDA 

23,61 (proposta) 07.158.769/0001-81 - H R 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES 
EIREU 

29/07/2021 - 19:18:43 21,96 (proposta) 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LTDA 

29/07/2021 - 19:49:35 17,71 (proposta) 15.557.605/0001-55 - ROMENIL DA 
SILVA FILHO SERVICOS EIRELI 

30/07/2021 - 00:04:31 23,60 (proposta) 28.697.784/0001-78 - MARIA 
CONSUELO SOARES DA MATA -ME 

30/07/2021 - 09:02:57 14,00 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LTDA 

30/07/2021 - 09:04:20 13,80 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

30/07/2021 - 09:04:42 21,50 28.697.784/0001-78 - MARIA 
CONSUELO SOARES DA MATA -ME 

• A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/09/2021 As 11:16:32, 

PUBLICAS Código verificador: 13562D 



30/07/2021 - 09:19:42 10,00 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LIDA 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2° 0 instrumento 
convocatório deverá estabelecer prazo de, no  minim,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:45:36 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
 a proposta de pregos inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2. 0 instrumento 
convocatório deverá estabelecer prazo de, no  minim,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:45:36 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de pregos inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados  concomitants  ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

30/07/2021 - 09:20:03 9,99 17.132.538/0001-52 -1V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

30/07/2021 - 09:22:07 8,50 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LIDA 

30/07/2021 - 09:23:03 8,49 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

LOTE 0001 - ITEM 0000 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M 

Data Valor CNN 

22/07/2021 - 18:31:50 9,00 (proposta) 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

29/07/2021 - 16:56:56 9,15 (proposta) 30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LIDA 

29/07/2021 - 17:43:50 9,15 (proposta) 07.158.769/0001-81 - H R 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES 
EIRELI 

Situação 

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado -: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021 15:28:20 

29/07/2021 - 19:18:43 

29/07/2021 - 19:49:35 

8,51 (proposta) 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LIDA 

6,87 (proposta) 15.557.605/0001-55 - ROMENIL DA 
SILVA FILHO SERVICOS EIRELI 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligencia 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. `PAR' 2° 0 instrumento 
convocatório deverá estabelecer prazo de, no  minima,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessario, dos documentos complementares. adequada ao 
último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:45:36 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem ás 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 16/08/2021 16:45:01 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.cam  
PRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/09/2021 As 11:16:32. 

PUBLICAS Código verificador: 13562D 



30/07/2021 - 00:04:31 9.14 (proposta) 28.697.784/0001-78 - MARIA 
CONSUELO SOARES DA MATA -ME 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.2; 6.3; 6A; 6.5; 6.6 e 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de pregos inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

30/07/2021 - 09:04:52 

30/07/2021 - 09:15:54 

6,50 28.697.784/0001-78 - MARIA 
CONSUELO SOARES DA MATA -ME 

6,49 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021  16:07:01  

Cancelado Descumprimento aos itens: 6.2; 6.3; 6A; 6.5; 6.6 e 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021  16:07:01  

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do edital, 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Clausulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

LOTE 0001 - ITEM 0000 - RELE FOTOELETRICO NA 
Data Valor CNN 

22/07/2021 - 18:32:51 24,50 (proposta) 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

29/07/2021 - 16:56:58 24,83 (proposta) 30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LTDA 

29/07/2021 - 17:43:12 24,83 (proposta) 07.158.769/0001-81 - H R 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES 
EIRELI 

Situação 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Clausulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado -: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo  corn  o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021 15:28:20 

29/07/2021 -19:18:43 23,09 (proposta) 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LTDA 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2° O instrumento 
convocatório devera estabelecer prazo de, no mínimo, duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:45:36 

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do edital 
a proposta de pregos inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 16/08/2021 16:45:01 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.coM.br  
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/09/2021 as 11:16:32. 
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29/07/2021 - 19:49:35 18,63 (proposta) 15.557.605/0001-55 - ROMENIL DA 
SILVA FILHO SERVICOS EIRELI 



30/07/2021 - 00:04:31 24,80 (proposta) 28.697.784/0001-78 - MARIA 
CONSUELO SOARES DA MATA -ME 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 e 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de pregos inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

30/07/2021 - 09:02:50 18,00 19.580.762/0001-32 -ALMEIDA E LIMA 
LTDA 

30/07/2021 - 09:05:08 18,50 28.697.784/0001-78 - MARIA 
CONSUELO SOARES DA MATA -ME 

30/07/2021 - 09:18:20 17,99 17.132.538/0001-52 -IV N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

30/07/2021 - 09:20:42 15,00 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LIDA 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021  16:07:01  

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2'O instrumento 
convocatório deverá estabelecer prazo de, no  minim,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
Ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:45:36 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 e 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021  16:07:01  

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de pregos inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados  concomitants  ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Clausulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2'O instrumento 
convocatório devere estabelecer prazo de, no  minim,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
Ultimo lance ofertado  epos  a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:45:36 

LOTE  0001 - ITEM 0000 - RELE FOTOELETRICO NF 
Data Valor CNN 

22/07/2021 - 18:33:45 24,50 (proposta) 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

29/07/2021 - 16:56:59 24,83 (proposta) 30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LIDA 

29/07/2021 - 17:41:44 24,83 (proposta) 07,158,769/0001-81 - H R 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES 
EIRELI 

Situação 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados  concomitants  ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado - Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem es 
exigèncias do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processe 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021 15:28:20 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas  ern  14/09/2021 as 11:16:32. 

PUBLICAS Código verificador: 13562D 



29/07/2021 - 19:18:43 23,09 (proposta) 19.580.762/0001-32 ALMEIDA E LIMA 
LTDA 

29/07/2021 - 19:49:35 18,63 (proposta) 15.557.605/0001-55 - ROMENIL DA 
SILVA FILHO SERVICOS EIRELI 

30/07/2021 - 00:04:31 24,80 (proposta) 28.697.784/0001-78 - MARIA 
CONSUELO SOARES DA MATA -ME 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2. O instrumento 
convocatório devera estabelecer prazo de, no mínimo, duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:45:36 

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
 a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatário, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 16/08/2021 16:45:01 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 e 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de pregos inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

30/07/2021 - 09:02:43  18,00 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LTDA 

30/07/2021 - 09:05:19 18,50 28.697.784/0001-78 - MARIA 
CONSUELO SOARES DA MATA -ME 

30/07/2021 - 09:18:25 17,99 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

30/07/2021 - 09:20:48  15,00 19.580.762/0001-32 ALMEIDA E LIMA 
LIDA 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021  16:07:01  

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2. O instrumento 
convocatório deverá estabelecer prazo de, no  minim,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:45:36 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 e 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as  
exigencies  do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o att. 24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021  16:07:01  

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatorio, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR 2 O instrumento 
convocatório devera estabelecer prazo de, no  minim,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:45:36 

LOTE  0002 - ITEM 0000 - LAMPADA DE LED 30W 
Data Valor  CNN  

22/07/2021 - 18:35:28 115,00 (proposta) 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

Situação 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados  concomitants  ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatário, que 
discordem das Clausulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas  ern  14/09/2021 as 11:16:32. 
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29/07/2021 - 17:21:42 31,59 (proposta) 00.226.32410001-42 - ELETRICA LUZ Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
COMERCIAL DE MATERIAIS 6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
ELETRICOS LTDA obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 

de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 03/08/2021 15:56:55 

29/07/2021 - 17:46:22 117,30 (proposta) 07.158.769/0001-81  HR Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES 6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
EIRELI obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 

de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

29/07/2021 - 19:18:43 109,09 (proposta) 19.580.762/0001-32 ALMEIDA E LIMA 
LIDA 

29/07/2021 - 19:49:35 87,98 (proposta) 15.557.605/0001-55 - ROMENIL DA 
SILVA FILHO SERVICOS EIRELI 

29/07/2021 -23:19:13  117,30 (proposta) 26.503.796/0001-99 - Eficilux Comercio 
e servico de equipamentos eletricos ltda 
- ME 

30/07/2021 - 00:04:32 116,90 (proposta) 28.697.784/0001-78 - MARIA 
CONSUELO SOARES DA MATA -ME 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021 15:28:20 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR 2. 0 instrumento 
convocatório deverá estabelecer prazo de, no  minima,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:46:01 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de pregos inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 16/08/2021 16:45:01 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 16/08/2021 16:58:48 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 e 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

30/07/2021 - 09:30:54 31,50 28.697.784/0001-78 - MARIA 
CONSUELO SOARES DA MATA -ME 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 cio Decreto 
10024/19. 03/08/2021  16:07:01  

Cancelado Descumprimento aos itens: 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6,6 e 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processe 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação  conforms  o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021  16:07:01  

66,00 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
LIDA conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2° O instrumento 

convocatório deverá estabelecer prazo de, no  minim,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:46:01 

'Vtf A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
• COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas  ere  14/09/2021 As 11:16:32. 

• . PUBLICAS Código verificador: 13562D 

30/07/2021 - 09:31:50  



30/07/2021 - 09:36:01 

30/07/2021 - 09:39:25 

31,00 26.503.796/0001-99 - Eficilux Comercio Cancelado - 30/07/2021 09:36:51 
e servico de equipamentos eletricos ltda 
-ME 

50,00 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
LIDA conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2° 0 instrumento 

convocatório devera estabelecer prazo de, no  minim,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:46:01 

LOTE 0002 - ITEM 0000 - LUMINARIA DE  LED  PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM 
ALUMINIO OU ACOINOX 
Data Valor ONPJ 

22/07/2021 - 18:37:32 1.000,00 (proposta) 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

29/07/2021 - 17:21:57 375,20 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ 
COMERCIAL DE MATERIAIS 
ELETRICOS LIDA 

Situação 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados cencomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 03/08/2021 15:56:55 

29/07/2021 - 17:46:34 58.57 (proposta) 07.158.769/0001-81 - H R Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES 6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
EIRELI obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 

de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

29/07/2021 - 19:18:44 955,26 (proposta) 19.580.762/0001-32 ALMEIDA E LIMA 
LIDA 

29/07/2021 - 19:49:35 770,38 (proposta) 15.557.605/0001-55 - ROMENIL DA 
SILVA FILHO SERVICOS EIRELI 

29/07/2021 - 23:21:43  1.027,16 (proposta) 26.503.79610001-99 - Eficilux Comercio 
e servico de equipamentos eletricos ltda 
- ME 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021 15:28:20 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2°O instrumento 
convocatório devera estabelecer prazo de, no  minims,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:46:01 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de pregos inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 16/08/2021 16:45:01 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 16/08/2021 16:58:48 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.lir  
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/09/2021 es 11:16:32. 
PÚBLICAS Código verificador: 13562D 



30/07/2021 - 00:04:32 1.025,00 (proposta) 28.697.784/0001-78 - MARIA 
CONSUELO SOARES DA MATA -ME 

30/07/2021 - 09:31:16 375,00 28.697.784/0001-78 - MARIA 
CONSUELO SOARES DA MATA -ME 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 e 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de pregos inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021  16:07:01  

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 e 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processe 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021  16:07:01  

30/07/2021 - 09:32:17 376,00 19.580.762/0001-32 ALMEIDA E LIMA Cancelado - 30/07/2021 09:32:49 
LIDA 

30/07/2021 - 09:33:12 

30/07/2021 - 09:37:01 

30/07/2021 - 09:39:59 

450,00 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
LIDA conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR" 2' 0 instrumento 

convocatório deverá estabelecer prazo de, no  minim,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
último lance ofertado  epos  a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:46:01 

370,00 26.503.796/0001-99 - Eficilux Comercio Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do editai. 
e servico de equipamentos eletricos ltda a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 
- ME deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 

as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 16/08/2021 16:58:48 

420,00 19.580.762/0001-32 ALMEIDA E LIMA Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
LIDA conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2° 0 instrumento 

convocatório devera estabelecer prazo de, no mínimo, duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:46:01 

LOTE 0002 - ITEM 0000 - LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIVALENTE  
Data Valor CNN  

22/07/2021 - 18:37:22 58,00 (proposta) 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

29/07/2021 - 17:22:10 34,99 (proposta) 00.226.324/0001-42 - ELETRICA LUZ 
COMERCIAL DE MATERIAIS 
ELETRICOS LIDA 

Situação  

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverdo ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Clausulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16;28:39 

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 03/08/2021 15:56:55 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/09/2021 as 11:16:32. 

PUBLICAS Código verificador: 13562D 



29/07/2021 - 17:46:50 58,57 (proposta) 07.158.769/0001-81 - H R Cancelado Descumprimento ao item 6.10 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES 6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
EIRELI obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 

de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

29/07/2021 - 19:18:44 54.47 (proposta) 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LTDA 

29/07/2021 - 19:49:35 43,94 (proposta) 15.557.605/0001-55 - ROMENIL DA 
SILVA FILHO SERVICOS EIRELI 

29/07/2021 - 23:22:38  58,57 (proposta) 26.503.796/0001-99 - Eficilux Comercio 
e servico de equipamentos eletricos ltda 
- ME 

30/07/2021 - 00:04:32 58,00 (proposta) 28.697.784/0001-78 - MARIA 
CONSUELO SOARES DA MATA -ME 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021 15:28:20 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR 2. O instrumento 
convocatório devera estabelecer prazo de, no  minim),  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:46:01 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 16/08/2021 16:45:01 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 16/08/2021 16:58:48 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 e 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de pregos inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

30/07/2021 - 09:31:37 54,00 28.697.784/0001-78 - MARIA 
CONSUELO SOARES DA MATA -ME 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021  16:07:01  

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 e 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem As 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021  16:07:01  

30/07/2021 - 09:34:07  35,00 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
LTDA conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2° O instrumento 

convocatório deverá estabelecer prazo de, no  minim,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:46:01 

LOTE 0003 - ITEM 0000 - PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA 
DUPLA 

Data Valor CNN Situação  

- A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas  ern  14/09/2021 às 11:16:32. 

PUBLICAS Código verificador: 13562D 



22/07/2021 - 18:38:25 13,00 (proposta) 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

Cancelado - Descumprimento ao item 5.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as  exigencies  do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Clausulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

29/07/2021 - 17:47:56  13,47 (proposta) 07.158.769/0001-81 - H R Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES 6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
EIRELI obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 

de pregos inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

29/07/2021 - 19:18:44 13,00 (proposta) 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LTDA 

29/07/2021 - 19:49:35 10,11 (proposta) 15.557.605/0001-55 - ROMENIL DA 
SILVA FILHO SERVICOS EIRELI 

30/07/2021 - 09:41:06 10,10 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

30/07/2021 - 09:42:28  10,00 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LTDA 

30/07/2021 - 09:42:46 9,99 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

30/07/2021 - 09:45:08  9,98 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LTDA 

30/07/2021 - 09:45:45 9,97 17.132.538/0001-52 -IV N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021 15:28:20 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. •PAR • 2° O instrumento 
convocatório devera estabelecer prazo de, no minimo, duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
último lance ofertado  epos  a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:46:23 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do editai. 
a proposta de pregos inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Editai e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme a  art.  24 do Decreta 
10024/19 16/08/2021 16:45:01 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
 a proposta de pregas inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme a  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2° O instrumento 
convocatória devera estabelecer prazo de, no  minim°,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
último lance ofertado  epos  a negociação de que trata a caput. 
16/08/2021 13:46:23 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
 a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Clausulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2 O instrumento 
convocatório deverá estabelecer prazo de, no  minim,  duas horas, 
cantado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
último lance ofertado  epos  a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:46:23 

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta iniciai deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Clausulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Li;;;II;Fi!.'  S 
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30/0712021 - 09:46:21 9,96 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
LTDA conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2. 0 instrumento 

convocatório devera estabelecer prazo de, no  minim°,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:46:23 

30/07/2021 - 09:46:30 9,95 17.132.538/0001-52 - IV N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Clausulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

30/07/2021 - 09:46:43  9,00 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA Cancelado A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
LTDA conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2.O instrumento 

convocatório deverá estabelecer prazo de, no  minim,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:46:23 

30/07/2021 - 09:47:13 8,99 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Clausulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

30/07/2021 - 09:47:39  8,98 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
LTDA conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2° O instrumento 

convocatório devera estabelecer prazo de, no  minim,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:46:23 

30/07/2021 - 09:48:11 8,97 17.132.538/0001-52 -1 V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do edital 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Clausulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

30/07/2021 - 09:48:30  8,50 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
LTDA conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2. O instrumento 

convocatório deverá estabelecer prazo de, no  minima,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:46:23 

30/07/2021 - 09:48:53 8,49 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Clausulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

30/07/2021 - 09:49:39  8,48 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
LTDA conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2' O instrumento 

convocatório deverá estabelecer prazo de, no rninimo, duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:46:23 

30/07/2021 - 09:49:57 8,47 17.132.538/0001-52 -IV N DE Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
OLIVEIRA EIRELI a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
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30/07/2021 - 09:51:29 8,40 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LTDA 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2. 0 instrumento 
convocatório deverá estabelecer prazo de, no  minim°,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:46:23 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
 a proposta de pregos inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2' 0 instrumento 
convocatório deverá estabelecer prazo de, no  minim,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
ultimo lance ofertado  epos  a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:46:23 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital 
a proposta de pregos inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados  concomitants  ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 20 0  instrumento 
convocatório devera estabelecer prazo de, no  minima,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:46:23 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Clausulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado - A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência 
conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2. 0 instrumento 
convocatório devera estabelecer prazo de, no  minim,  duas horas, 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta 
e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao 
ultimo lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 
16/08/2021 13:46:23 

30/07/2021 - 09:51:51 8,39 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

30/07/2021 - 09:52:12 8,00 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LTDA 

30/07/2021 - 09:52:38 7,99 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

30/07/2021 - 09:53:34 7,70 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LIDA 

30/07/2021 - 09:53:53 7,69 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

30/07/2021 - 09:54:35 7,60 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LIDA 

LOTE 0004 - ITEM 0000 - CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180  CV,  CABINE DUPLA, 4X4.  
Data Valor CNN 

22/07/2021 - 18:39:27 70,00 (proposta) 17.132.538/0001-52 -IV N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

29/07/2021 - 17:51:50 70,76 (proposta) 07.158.769/0001-81 - H R 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES 
EIRELI 

Situação 

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de pregos inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021 15:28:20 
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29/07/2021 - 19:18:44 65,81 (proposta) 19.580.762/0001-32 ALMEIDA E LIMA 
LTDA 

29/07/2021 - 19:49:35 53,08 (proposta) 15.557.605/0001-55 - ROMENIL DA 
SILVA FILHO SERVICOS EIRELI 

30/07/2021 - 10:00:44 53,00 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LTDA  

Cancelado Conforme apontado na intenção de recurso, a empresa 
não cumpriu a diligência em sua totalidade. 26/08/2021 13:55:43 

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta iniciai deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatário, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 16/08/2021 16:45:01 

Cancelado - Conforme apontado na intenção de recurso, a empresa 
nap  cumpriu a diligência em sua totalidade. 26/08/2021 13:55:43 

LOTE 0004 - ITEM 0000 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE  MAXIMA  DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE 
CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 
189  CV  
Data Valor CNN Situação  

22/07/2021 - 18:41:07 175,00 (proposta) 17.132.538/0001-52 -IV N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade, 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatorio, que 
discordem das Clausulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

29/07/2021 - 17:52:52  176,06 (proposta) 07.158.769/0001-81 - H R Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES 6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
EIRELI obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 

de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

29/07/2021 - 19:18:44 163,74 (proposta) 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LIDA 

29/07/2021 - 19:49:35 132,10 (proposta) 15.557.605/0001-55 - ROMENIL DA 
SILVA FILHO SERVICOS EIRELI 

30/07/2021 - 10:00:49 131,00 19.580.762/0001-32 ALMEIDA E LIMA 
LTDA 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021 15:28:20 

Cancelado - Conforme apontado na intenção de recurso, a empresa 
não cumpriu a diligência em sua totalidade. 26/08/2021 13:55:43 

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem às 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 16/08/2021 16:45:01 

Cancelado - Conforme apontado na intenção de recurso, a empresa 
não cumpriu a diligência em sua totalidade. 26/08/2021 13:55:43 

LOTE 0005 - ITEM 0000 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Data Valor CNN  

22/07/2021 - 18:42:15 18,70 (proposta) 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

29/07/2021 - 17:02:50  19,02 (proposta) 30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORIV1ACAO 
LIDA 

Situação  

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatário, que 
discordem das Clausulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado : Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 
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29/07/2021 - 17:55:59 1902, (proposta) 07.158.769/0001-81 - H R 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES 
EIRELI 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

29/07/2021 - 19:18:44 17,69 (proposta) 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LTDA 

29/07/2021 - 19:49:35 14,27 (proposta) 15.557.605/0001-55 - ROMENIL DA 
SILVA FILHO SERVICOS EIRELI 

30/07/2021 - 10:06:23 14,00 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LTDA 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021 15:28:20 

Válido 

Cancelado Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 16/08/2021 16:45:01 

Valido 

LOTE 0005 - ITEM 0000 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Data Valor CNPJ 

22/07/2021 - 18:42:59 24,00 (proposta) 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

29/07/2021 - 17:02:52 24,69 (proposta) 30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LTDA 

29/07/2021 - 17:55:45 24,64 (proposta) 07.158.769/0001-81 - H R 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES 
EIRELI 

29/07/2021 - 19:18:44 22,92 (proposta) 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LIDA 

29/07/2021 - 19:49:35 18,49 (proposta) 15.557.605/0001-55 - ROMENIL DA 
SILVA FILHO SERVICOS EIRELI 

30/07/2021 - 10:06:27 18,00 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LIDA 

Situação 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
 a proposta de pregos inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado -: Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de pregos inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  an.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021 15:28:20 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 16/08/2021 16:45:01 

Válido 

LOTE 0005 - ITEM 0000 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Data Valor CNPJ Situação 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 14/09/2021 as 11:16:32. 
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22/07/2021 - 18:43:36 18,00 (proposta) 17.132.538/0001-52 - V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

29/07/2021 - 17:02:54 18,31 (proposta) 30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LIDA 

29/07/2021 - 17:55:24 18,31 (proposta) 07.158.769/0001-81 - H R 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES 
EIRELI 

29/07/2021 - 19:18:44 17,03 (proposta) 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LIDA 

29/07/2021 - 19:49:35 13,74 (proposta) 15.557.605/0001-55 - ROMENIL DA 
SILVA FILHO SERVICOS EIRELI 

30/07/2021 - 10:06:34 13.00 19.580.762/0001-32 -ALMEIDA E LIMA 
LIDA 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado - Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processa 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021 15:28:20 

Válido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 16/08/2021 16:45:01 

Valido 

LOTE 0005 - ITEM 0000 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
Data Valor CNN 

22/07/2021 - 18:45:45 36,00 (proposta) 17.132.538/0001-52 - I V N DE 
OLIVEIRA EIRELI 

29/07/2021 - 17:02:56 36,54 (proposta) 30.949.769/0001-11 - CINCO MB 
TECNOLOGIA DA iNFORMACAO 
LIDA 

29/07/2021 - 17:55:02 36,54 (proposta) 07.158.769/0001-81 - H R 
ENGENHARIA E CONSTRUCOES 
EIRELI 

Situação 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de pregos inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 
6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem 
irregularidades, e dificultem o andamento do Processo Licitatório, que 
discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
16/08/2021 16:28:39 

Cancelado : Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, 
de acordo com o  art  48 do 
drcreto10024/2019 16/08/2021 16:53:18 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 
6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da 
obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta 
de preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados 
concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de 
assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 

6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 03/08/2021 15:28:20 

29/07/2021 - 19:18:44 33,98 (proposta) 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA 
LIDA 

Valido 

Cancelado - Descumprimento ao item 6.10 do edital. 
a proposta de preços inicial e os documentos de habilitação 

deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, 
as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente 
através de assinatura digital, para conferir aos mesmos autenticidade e 
integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, 
apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 16/08/2021 16:45:01 , • , 

29/07/2021 - 19:49:35 27,41 (proposta) 15.557.605/0001-55 - ROMENIL DA 
SILVA FILHO SERVICOS EIRELI 

Inv 9- A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.corn.br  
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30/07/2021 - 10:06:45 25,00 19.580.762/0001-32 - ALMEIDA E LIMA Válido 
LTDA 

Inabilitados 
Data Fornecedor CNPJ Detalhe 

16/08/2021 - 13:45:36 ALMEIDA E LIMA LTDA 19.580.762/0001-32 Item 0001 - BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO 

Desclassificação: A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2"O instrumento convocatório devera estabelecer prazo 
de, no  minim,  duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance 
ofertado após a negociação de que trata o caput. 

16/08/2021 - 13:45:36 ALMEIDA E LIMA LTDA 19.580.762/0001-32 Item 0002 - BOBINA PARA CHAVE COMANDO DE IP 

Desclassificação: A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2 0 instrumento convocatório deverá estabelecer prazo 
de, no  minima,  duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance 
ofertado após a negociação de que trata o caput. 

16/08/2021 - 13:45:36 ALMEIDA E LIMA LTDA 19.580.762/0001-32 Item 0003 - SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, 
PARA LAMPADAS 

Desclassificação: A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2 O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo 
de, no  minim,  duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance 
ofertado após a negociação de que trata o caput. 

16/08/2021 - 13:45:36 ALMEIDA E LIMA LTDA 19.580.762/0001-32 Item 0004 - BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA LB 600 

Desclassificação: A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2° O instrumento convocatório devera estabelecer prazo 
de, no  minim:),  duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance 
ofertado após a negociação de que trata o caput. 

16/08/2021 - 13:45:36 ALMEIDA E LIMA LTDA 19.580.762/0001-32 Item 0005 - BRAÇO PARA LUMINÁRIA PADRÃO X21 

Desclassificação: A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2' O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo 
de, no  minim,  duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance 
ofertado após a negociação de que trata o caput. 

16/08/2021 - 13:45:36 ALMEIDA E LIMA LIDA 19.580.762/0001-32 Item 0006 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V. SECAO NOMINAL 2,5 
MM2 

Desclassificação: A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2' O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo 
de, no  minim,  duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance 
ofertado após a negociação de que trata o caput. 

16/08/2021 - 13:45:36 ALMEIDA E LIMA LIDA 19.580.762/0001-32 Item 0007- CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2 X 1,5 MM2, 450/750V 

Desclassificação: A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2. O instrumento convocatório devera estabelecer prazo 
de, no  minim:),  duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance 
ofertado após a negociação de que trata o caput. 

16/08/2021 - 13:45:36 ALMEIDA E LIMA LIDA 19.580.762/0001-32 Item 0008 - CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM CAIXA 
TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 63 A, PARA MOTOR COM POTENCIA DE 
10  CV  E TENSAO DE 220 V 

Desclassificação: A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2. O instrumento convocatório devera estabelecer prazo 
de, no  minim,  duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance 
ofertado após a negociação de que trata o caput. 

16/08/2021 - 13:45:36 ALMEIDA E LIMA LIDA 19.580.762/0001-32 Item 0009 - CONECTOR AMPACT PARA CABO TIPO I 

Desclassificação: A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2° O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo 
de, no  minim,  duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance 
ofertado após a negociação de que trata o caput. 

16/08/2021 - 13:45:36 ALMEIDA E LIMA LIDA 19.580.762/0001-32 Item 0010 - FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V. EM ROLO 
DE 19 MM X 20M 

Desclassificação: A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2° O instrumento convocatório devera estabelecer prazo 
de, no  minima,  duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance 
ofertado após a negociação de que trata o caput. 

16/08/2021 - 13:45:36 ALMEIDA E LIMA LIDA 19.580.762/0001-32 Item 0011 - RELE FOTOELETRICO NA  

Desclassificação: A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR* 2" O instrumento convocatório devera estabelecer prazo 
de, no  minim,  duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance 
ofertado após a negociação de que trata o caput. 

16/08/2021 - 13:45:36 ALMEIDA E LIMA LIDA 19.580.762/0001-32 Item 0012 - RELE FOTOELETRICO NF  

Desclassificação: A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2° O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo 
de, no  minim,  duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance 
ofertado após a negociação de que trata o caput. 

16/08/2021 - 13:46:01 ALMEIDA E LIMA LIDA 19.580.762/0001-32 Item 0001 - LAIVIPADA DE LED 30W  

Desclassificação: A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2'O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo 
de, no  minim,  duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance 
ofertado após a negociação de que trata o caput. 

16/08/2021 - 13:46:01 ALMEIDA E LIMA LIDA 19.580.762/0001-32 Item 0002 - LUMINARIA DE  LED  PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 
180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU  AGO  INOX 

Desclassificação: A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência conforme solicitado. Conforme  Art,  38. 'PAR' 2'O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo 
de, no  minim,  duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance 
ofertado após a negociação de que trata o caput. 

16/08/2021 - 13:46:01 ALMEIDA E LIMA LIDA 19.580.762/0001-32 Item 0003 - LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 
PETERCO OU EQUIVALENTE 

Desclassificação: A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2" O instrumento convocatório deverá estabelecer prazo 
de, no  minim,  duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao Ultimo lan 
ofertado após a negociação de que trata o caput. 
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15/08/2021 - 13:46:23 ALMEIDA E LIMA LIDA 19.580.762/0001-32 Item 0001 - PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO. COMPRIMENTO = 300 
MM, DIAIVIETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA 

Desclassificação: A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 'PAR' 2. 0 instrumento convocatório devera estabelecer prazo 
de, no  minim,  duas horas, contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao Ultimo lance 
ofertado após a negociação de que trata o caput. 

26/08/2021 - 13:55:43 ALMEIDA E LIMA LIDA 19.580.762/0001-32 Item 0001 - CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180  CV,  
CABINE DUPLA, 4X4. 

Desclassificação: Conforme apontado na intenção de recurso, a empresa 
não cumpriu a diligência em sua totalidade. 

26/08/2021 - 13:55:43 ALMEIDA E LIMA LIDA 19.580.762/0001-32  Item 0002 - GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE  MAXIMA  DE CARGA 
6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO 
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, 
POTÊNCIA DE 189  CV  

Desclassificação: Conforme apontado na intenção de recurso, a empresa 
não cumpriu a diligência  ern  sua totalidade. 

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões 
Prazos 
Intenção de Recurso 

17/08/2021 - 15:08 

Recurso 

23/08/2021 - 08:00 

Contrarraztio 

26/08/2021 08:00 

• 0001 - LOTE I - MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Intenções de Recurso 
CNPJ 

15.557.605/0001-55 - 
ROMENIL DA SILVA FILHO 
SERVICOS El RELI 

Data de Envio Intenção 

17/08/2021 - 15:07:31 A empresa Almeida e Lima não atendeu o item 11.6 

11.6 Proposta arrematante abaixo de 25% do valor do valor de referencia 
demonstrado após fase de lance  sera  necessário a comprovação de composição 
de custos e notas ficais de entrada de cada item do referido lote do arrematante, 
adotando o prazo minimo conforme, 'PAR' 2 do decreto 10.024/19. 

Julgamento 

Indeferido 

Justificativa: Não existe empresa arrematante para o lote, desnecessário a intenção de recurso para o lote ao qual a empresa citada na intenção  nap  é arrematante do lote e tão 
pouco existe arrematante para o mesmo. 

0002 - LOTE II- MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

0003 - LOTE  III-  PARAFUSOS 

0004 - LOTE IV — TRANSPORTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Intenções de Recurso 
CNPJ 

15.557.605/0001-55 - 
ROMENIL DA SILVA FILHO 
SERVICOS EIRELI 

Data de Envio Intenção 

17/08/2021 - 15:07:52 A empresa Almeida e Lima não atendeu o item 11.6 

11.6 Proposta arrematante abaixo de 25% do valor do valor de referencia 
demonstrado após fase de lance  sera  necessário a comprovação de composição 
de custos e notas ficais de entrada de cada item do referido lote do arrematante. 
adotando o prazo mínimo conforme, 'PAR' 2. do decreto 10.024/19. 

Julgamento 

Deferido 

0005 - LOTE V SERVIÇOS DE  MAO  DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  

Chat 
Data Apelido Frase 

30/07/2021 - 09:00:59 Pregoeiro Bom dia Senhores fornecedores 

30/07/2021 - 09:01:11 Sistema O processo esta em fase de análise das propostas 

30/07/2021 - 09:01:28 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto 

30/07/2021 - 09:01:28 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 durara dez minutos e, após isso,  sera  prorrogada - 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do periodo de 
duração da sessão pública. 
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03/08/2021 - 15:56:55  Sistema 0 lote 0002 tem como novo arrematante MARIA CONSUELO SOARES DA MATA -ME com valor total de R$ 
368.400,00. 
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30/07/2021 - 09:01:28 Sistema O processo utilize o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo  sera  
desconsiderado. 

30/0712021 - 09:01:28 Sistema Conforme o artigo 2. da instrução  normative  n. 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. 

30/07/2021 - 09:01:31 Sistema 0  tote  0001 foi aberto pelo pregoeiro. 

30/07/2021 - 09:01:31 Sistema 0 lote 0001 tem empresas beneficiadas pela  LC  123/2006 em sua dispute. 

30/07/2021 - 09:20:30 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 20,42 para o item 0004 do  tote  0001 pelo fornecedor 
responsável pelo seu registro. 

30/07/2021 - 09:21:07 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 20,42 para o item 0004 do lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro. 

30/07/2021 - 09:21:31 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 34,99 para o item 0005 do lote 0001 pelo fornecedor 
responsável pelo seu registro. 

30/07/2021 - 09:22:00 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 34,99 para o item 0005 do lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro. 

30/07/2021 - 09:27:47 Sistema O lote 0001 foi encerrado. 

30/07/2021 - 09:30:27 Sistema O lote 0002 foi aberto pelo pregoeiro. 

30/07/2021 - 09:30:27 Sistema O  tote  0002 tem empresas beneficiadas pela  LC  123/2006 em sua disputa. 

30/07/2021 - 09:32:23 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 376,00 para o item 0002 do lote 0002  pelt)  fornecedor 
responsável pelo seu registro. 

30/07/2021 - 09:32:49 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 376,00 para o item 0002 do lote 0002 foi aprovado pelo pregoeiro. 

30/07/2021 - 09:36:27 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 31,00 para o item 0001 do lote 0002 pelo fornecedor 
responsável pelo seu registro. 

30/07/2021 - 09:36:50 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 31,00 para o item 0001 do lote 0002 foi aprovado pelo pregoeiro. 

30/07/2021 - 09:36:51 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 31,00 para o item 0001 do lote 0002 foi aprovado pelo pregoeiro. 

30/07/2021 - 09:39:23 Sistema O lote 0003 foi aberto pelo pregoeiro. 

30/07/2021 - 09:39:23 Sistema O lote 0003 tem empresas beneficiadas pela  LC  123/2006 em sua disputa. 

30/07/2021 - 09:42:08 Sistema 0 lote 0002 foi encerrado. 

30/07/2021 - 09:56:48 Sistema O lote 0003 foi encerrado. 

30/07/2021 - 09:59:40 Sistema O lote 0004 foi aberto pelo pregoeiro. 

30/07/2021 - 09:59:40 Sistema O lote 0004 tem empresas beneficiadas pela  LC  123/2006 em sua disputa. 

30/07/2021 - 10:05:57 Sistema O lote 0005 foi aberto pelo pregoeiro. 

30/07/2021 - 10:05:57 Sistema O lote 0005 tem empresas beneficiadas pela  LC  123/2006 em sua disputa. 

30/07/2021 - 10:14:59 Sistema O  tote  0004 foi encerrado. 

30/07/2021 - 10:15:58 Sistema O lote 0005 foi encerrado. 

30/07/2021 - 10:17:14 Sistema O lote 0001 teve como arrematante ALMEIDA E LIMA LIDA - ME com valor total de R$ 124.192,80. 

30/07/2021 - 10:17:14 Sistema O lote 0002 teve como arrematante H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - EPP/SS com valor total 
de R$ 187.552,00. 

30/07/2021 - 10:17:14 Sistema O lote 0003 teve como arrematante ALMEIDA E LIMA LIDA - ME com valor total de R$ 13.680,00. 

30/07/2021 - 10:17:14 Sistema O  tote  0004 teve como arrematante ALMEIDA E LIMA LTDA ME  corn  valor total de R$ 195.140,00. 

30/07/2021 - 10:17:14 Sistema 0  tote  0005 teve como arrematante ALMEIDA E LIMA LIDA - ME com valor total de R$ 100.800.00. 

30/07/2021 - 16:14:43 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro. 

30/07/2021 - 16:14:43 Sistema Motivo: Sessão suspensa, Reabertura programada para o dia 03/08/2021 as 15:00 horas. 

03/08/2021 - 15:04:28 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro. 

03/08/2021 - 15:04:28 Sistema Motivo: Boa tarde, 
nesse momento daremos prosseguimento ao processo. 

03/08/2021 - 15:28:20 Sistema 0 fornecedor  HR  ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI foi inabilitado no processo. 

03/08/2021 - 15:28:20 Sistema Motivo: Descumprimento ao item 6.10 6.10. As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes 
da obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta de pregos inicial e os documentos 
de habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do 
presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do 
Processo Licitatório, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo previsto de 
Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19. 

03/08/2021 - 15:28:20 Sistema O fornecedor H R ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI foi inabilitado para o lote 0002 pelo pregoeiro. 

03/08/2021 - 15:28:20 Sistema 0 lote 0002 tem como novo arrematante ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LIDA 
com valor total de R$ 353.424,00. 

03/08/2021 - 15:56:55 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LIDA foi inabilitado no processo. 

03/08/2021 - 15:56:55 Sistema Motivo: Descumprimento ao item 6.10 do edital. 6.10. As licitantes arcarão com todos os custos 
decorrentes da obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta de preços inicial e os 
documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, as 
declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir 
aos mesmos autenticidade e integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as 
exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades, e dificultem o 
andamento do Processo Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 

03/08/2021 - 15:56:55 Sistema O fornecedor ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LIDA foi inabilitado para o lote 
0002 pelo pregoeiro. 



03/08/2021 -  16:07:01 Sistema O fornecedor MARIA CONSUELO SOARES DA MATA -ME foi inabilitado no processo. 

03/08/2021 -  16:07:01 Sistema Motivo: Descumprimento aos itens: 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6 e 6.10 6.10. As licitantes arcarão com 
todos os custos decorrentes da obtenção e apresentação dos documentos para habilitação, a proposta de 
preços inicial e os documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no 
sistema, as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, 
para conferir aos mesmos autenticidade e integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não 
atenderem ás exigências do presente Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades, e 
dificultem o andamento do Processo Licitatário, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  ad.  24 do Decreto 10024/19. 

03/08/2021 -  16:07:01 Sistema Ofomecedor MARIA CONSUELO SOARES DA MATA -ME foi inabilitado para o lote 0002 pelo pregoeiro. 

03/08/2021 -  16:07:01 Sistema O  Iota  0002 tem como novo arrematante ALMEIDA E LIMA LTDA com valor total de R$ 404.000,00. 

03/08/2021 - 16:40:26 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o  Iota  0001. 0 prazo de envio 6 até ás 18:50 do dia 03/08/2021. 

03/08/2021 - 16:40:26 Sistema Motivo: A proposta da arrematante apresenta 39,44% do valor do termo de referência, tendo por base o 
percentual, solicitamos composição de Custos, Notas fiscais de Entrada dos itens de referido lote 
arrematado, e proposta reajustada, obedecendo o  Art.  38 & 2, o prazo mínimo 

03/08/2021 - 16:41:21 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o lote 0002.0 prazo de envio é até as 18:40 do dia 03/08/2021. 

03/08/2021 - 16:41:21 Sistema Motivo: A proposta da arrematante apresenta 58,03% do valor do termo de referência, tendo por base o 
percentual, solicitamos composição de Custos, Notas fiscais de Entrada dos itens de referido lote 
arrematado, e proposta reajustada, obedecendo o  Art.  38 & 2, o prazo  minim°  

03/08/2021 - 16:42:28 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0003. 0 prazo de envio é até as 18:45 do dia 03/08/2021. 

03/08/2021 - 16:42:28 Sistema Motivo: A proposta da arrematante apresenta 43,58% do valor do termo de referência, tendo por base o 
percentual, solicitamos composição de Custos, Notas fiscais de Entrada dos itens de referido  tote  
arrematado, e proposta reajustada, obedecendo o  Art.  38 & 2, o prazo minimo 

03/08/2021 - 16:43:28 Sistema Foi solicitada a proposta readequada para o lote 0004. 0 prazo de envio é até as 18:43 do dia 03/08/2021. 

03/08/2021 - 16:43:28 Sistema Motivo: solicitamos proposta readequada 

03/08/2021 - 16:44:00 Sistema Foram solicitadas diligências para o lote 0005. 0 prazo de envio é até as 18:45 do dia 03/08/2021. 

03/08/2021 - 16:44:00 Sistema Motivo: solicitamos proposta readequada 

03/08/2021 - 17:32:43 Sistema A diligência do  Iota  0005 foi anexada ao processo. 

03/08/2021 - 17:32:58 Sistema A proposta readequada do lote 0004 foi anexada ao processo. 

03/08/2021 - 18:17:02 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro. 

03/08/2021 - 18:17:02 Sistema Motivo: suspender pelo avançar do horário, reabertura programada para o dia 04/08/2021 as 08:30 

03/08/2021 - 18:38:02 Sistema A proposta readequada do  tote  0002 foi anexada ao processo. 

03/08/2021 - 18:40:37 Sistema A proposta readequada do lote 0001 foi anexada ao processo. 

03/08/2021 - 18:40:51 Sistema A diligência do lote 0003 foi anexada ao processo. 

03/08/2021 - 18:42:12 Sistema A diligência do lote 0003 foi anexada ao processo. 

03/08/2021 - 18:42:27 Sistema A proposta readequada do lote 0001 foi anexada ao processo. 

04/08/2021 - 08:37:07 Sistema A sessão foi reaberta peio pregoeiro. 

04/08/2021 - 08:37:07 Sistema Motivo: continuidade do processo 

04/08/2021 - 18:01:00 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro. 

04/08/2021 - 18:01:00 Sistema Motivo: suspender  pelt)  avançar do horário, reabertura programada para o dia 06/08/2021 ás 08:30hs. 

06/08/2021 - 08:30:40 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro. 

06/08/2021 - 08:30:40 Sistema Motivo: PROSSEGUIMENTO AO PROCESSO. 

06/08/2021 - 08:36:51 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro. 

06/08/2021 - 08:36:51 Sistema Motivo: SESSÃO  SERA  SUSPENSA E REPROGRAMADA PARA ABERTUA As 09:00  HS  DA MANHA, 
AGRADECEMOS A COMPREENSÃO DE TODOS. 

06/08/2021 - 08:38:35 Pregoeiro REPROGRAMADA PARA AS 09:00 HORAS DO DIA 10/08/2021 

10/08/2021 - 09:02:08 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro. 

10/08/2021 - 09:02:08 Sistema Motivo: continuação do processo 

10/08/2021 - 18:19:10 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro. 

10/08/2021 - 18:19:10 Sistema Motivo: suspender pelo avançar do horario, abertura reprogramada para o dia 11/08/2021 as 10:30 

11/08/2021 - 11:08:28 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro. 

11/08/2021 - 11:08:28 Sistema Motivo: continuidade do processo 

11/08/2021 - 17:40:07 Pregoeiro Estamos revisando o processo e as diligências recebidas. a sessão  sera  suspensa pelo avançar do horario. 

11/08/2021 - 17:41:39 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro. 

11/08/2021 - 17:41:39 Sistema Motivo: Reabertura programa para o dia 13/08/2021, as 10:00hrs. 

13/08/2021 -11:00:34 Pregoeiro reabertura reprogramada para adia 16/08/2021 as 09:00 hs. 

16/08/2021 - 09:08:30 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro. 

16/08/2021 - 09:08:30 Sistema Motivo: PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. 

16/08/2021 - 13:13:25 Pregoeiro devido as suspengões o processo foi reavaliado para agora delibera sob as diligências 

16/08/2021 - 13:45:36 Sistema O fornecedor ALMEIDA E LIMA LTDA foi desclassificado para o  Iota  0001 pelo pregoeiro. 

16/08/2021 - 13:45:36 Sistema Motivo: A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 
'PAR' 2'O instrumento convocatório devera estabelecer prazo de, no  minim,  duas horas, contado da 
solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

16/08/2021 - 13:45:36 Sistema 0  Iota  0001 tem como novo arrematante I V N DE OLIVEIRA EIRELI com valor total de R$ 127.173,20. 
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16/08/2021 - 13:46:01 Sistema O fornecedor ALMEIDA E LIMA LIDA foi desclassificado para o lote 0002 pelo pregoeiro. 

16/08/2021 - 13:46:01 Sistema Motivo: A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 
'PAR' 2. 0 instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no  minim,  duas horas, contado da 
solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

16/08/2021 - 13:46:01 Sistema O lote 0002 tem corno novo arrematante Eficilux Comercio e servico de equipamentos eletricos ltda ME  corn  
valor total de R$ 436.696,00. 

16/08/2021 - 13:46:23 Sistema O fornecedor ALMEIDA E LIMA LIDA foi desclassificado para o lote 0003  pelf)  pregoeiro. 

16/08/2021 - 13:46:23 Sistema Motivo: A empresa Almeida e Lima não cumpriu com a diligência conforme solicitado. Conforme  Art.  38. 
'PAR' 2° 0 instrumento convocatório deverá estabelecer prazo de, no  minim°,  duas horas, contado da 
solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos 
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação de que trata o caput. 

16/08/2021 - 13:46:23 Sistema 0 lote 0003 tem como novo arrematante I V N DE OLIVEIRA EIRELI com valor total de R$ 13.842,00. 

16/08/2021 - 16:28:39 Sistema O fornecedorl V N DE OLIVEIRA EIRELI foi inabilitado no processo, 

16/08/2021 - 16:28:39 Sistema Motivo: Descumprimento ao item 6.10 do edital,  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do presente 
Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatário, que discordem das Cláusulas e comias do Edital, estando fora do prazo previsto de Impugnação 
conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 

16/08/2021 - 16:28:39 Sistema O fornecedor I V N DE OLIVEIRA EIRELI foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro. 

16/08/2021 - 16:28:39 Sistema 0 lote 0001 tem como novo arrematante ROMENIL DA SILVA FILHO SERVICOS EIRELI  corn  valor total de 
R$ 153.907,10. 

16/08/2021 - 16:28:39 Sistema Ofornecedorl V N DE OLIVEIRA EIRELI foi inabilitado para o lote 0003 pelo pregoeiro. 

16/08/2021 - 16:28:39 Sistema O lote 0003  tern  como novo arrematante ROMENIL DA SILVA FILHO SERVICOS EIRELI  corn  valor total de 
R$ 18.198,00. 

16/08/2021 - 16:45:01 Sistema O fornecedor ROMENIL DA SILVA FILHO SERVICOS EIRELI foi inabilitado no processo. 

16/08/2021 - 16:45:01 Sistema Motivo: Descumprimento ao item 6.10 do edital.  a proposta de preços inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados  concomitants  ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do presente 
Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatório, que discordem das Clausulas e normas do Edital, estando fora do prazo previsto de Impugnação 
conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 

16/08/2021 - 16:45:01 Sistema O fornecedor ROMENIL DA SILVA FILHO SERV1COS EIRELI foi inabilitado para o lote 0001 pelo pregoeiro. 

16/08/2021 - 16:45:01 Sistema 0 lote 0001 tem como novo arrematante CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  corn  valor total 
de R$ 193.473,00. 

16/08/2021 - 16:45:01 Sistema O fornecedor ROMENIL DA SILVA FILHO SERVICOS EIRELI foi inabilitado para o lote 0003 pelo pregoeiro 
e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado. 

16/08/2021 - 16:53:18 Sistema O fornecedor CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LIDA foi inabilitado no processo. 

16/08/2021 - 16:53:18 Sistema Motivo: : Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital. de acordo  corn  o  art  48 do 
drcreto10024/2019 

16/08/2021 - 16:53:18 Sistema O fornecedor CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo 
pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado. 

16/0812021 - 16:58:48 Sistema O fornecedor Eficilux Comercio e servico de equipamentos eletricos ltda - ME foi inabilitado no processo. 

16/08/2021 - 16:58:48 Sistema Motivo: Descumprimento ao item 6.10 do edital.  a proposta de pregos inicial e os documentos de 
habilitação deverão ser anexados concomitante ao registro da proposta no sistema, as declarações e 
proposta inicial deverão ser assinadas digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos 
autenticidade e integridade. 6.11. Serão inabilitadas licitantes que não atenderem as exigências do presente 
Edital e seus Anexos, sejam omissas, apresentem irregularidades, e dificultem o andamento do Processo 
Licitatário, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo previsto de Impugnação 
conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 

16/08/2021 - 16:58:48 Sistema 0 fornecedor Eficilux Comercio e servico de equipamentos eletricos ltda - ME foi inabilitado para o lote 0002 
pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou  pr  opostas válidas, foi considerado fracassado. 

16/08/2021 - 17:04:36 Sistema 0 processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro. 

16/08/2021 - 17:04:36 Sistema Motivo: SUSPENDER PELO AVANÇAR DO HORÁRIO 
REABERTURA PROGRAMDA PARA 0 DIA 17/08/2021 AS 14;30 

17/08/2021 - 14:33:09 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro. 

17/08/2021 - 14:33:09 Sistema Motivo: PROSSEGUIMENTO DO 'PROCESSO 

17/08/2021 - 14,35:47 Sistema Para o lote 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALMEIDA E LIMA LTDA. 

17/08/2021 - 14:36:14 Sistema Para o lote 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALMEIDA E LIMA LTDA. 

17/08/2021 - 14:37:14 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 17108/2021 às 15:08. 

17/08/2021 - 15:07:31 Sistema O fornecedor ROMENIL DA SILVA FILHO SERVICOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o 
lote 0001. 

17/08/2021 - 15:07:52 Sistema O fornecedor ROMENIL DA SILVA FILHO SERVICOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o 
lote 0004. 

17/08/2021 - 16:21:25 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro. 

17/08/2021 -16:21:25 Sistema Motivo: SUSPENSA PELO AVANÇAR DO HORÁRIO. REABERTURA PROGRAMADA PARA O DIA 
18/08/2021 As 10:00 HORAS 

A sessão foi reaberta pelo pregoeiro. 

Motivo: continuidade ao processo 

Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001. 
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18/08/2021 - 10:01:12 Sistema 

18/08/2021 - 10:01:12 Sistema 

18/08/2021 - 10:05:06 Sistema 



18/08/2021 - 10:05:06 Sistema Intenção: A empresa Almeida e Lima não atendeu o item 11.6 11.6 Proposta arrematante abaixo de 25% do 
valor do valor de referencia demonstrado após fase de lance será necessário a comprovação de composição 
de custos e notas ficais de entrada de cada item do referido lote do arrematante, adotando o prazo mínimo 
conforme, 'PAR 2. do decreto 10.024/19. 

18/08/2021 - 10:05:06 Sistema Justificativa: Não existe empresa arrematante para o lote, desnecessário a intenção de recurso para o lote ao 
qual a empresa citada na intenção não é arrematante do lote e tão pouco existe arrematante para o mesmo. 

18/08/2021 - 10:07:59 Sistema Intenção de recurso foi defenda para o lote 0004. 

18/08/2021 - 10:07:59 Sistema Intenção: A empresa Almeida e Lima não atendeu o item 11.6 11.6 Proposta arrematante abaixo de 25% do 
valor do valor de referencia demonstrado após fase de lance  sera  necessário a comprovação de composição 
de custos e notas ficais de entrada de cada tem do referido lote do arrematante, adotando o prazo mínimo 
conforme, 'PAR' 2° do decreto 10.024/19. 

18/08/2021 - 10:12:44 Sistema O prazo para recursos no processo foi definido pelo pregoeiro para 23/08/2021 as 08:00, com limite de 
contrarrazão para 26/08/2021 As 08:00. 

18/08/2021 - 10:13:22 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro. 

18/08/2021 - 10:13:22 Sistema Motivo: aguardando finalizar os prazos 

26/08/2021 - 09:02:36 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro. 

26/08/2021 - 09:02:36 Sistema Motivo: continuidade do processo 

26/08/2021 - 13:55:23 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação. 

26/08/2021 - 13:55:43 Sistema O fornecedor ALMEIDA E LIMA LTDA foi rejeitado para o lote 0004 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances 
ou propostas válidas, foi considerado fracassado. 

26/08/2021 - 13:55:43 Sistema Motivo: Conforme apontado na intenção de recurso, a empresa não cumpriu a diligência em sua totalidade. 

26108/2021 - 13:56:35 Sistema O lote 0005 foi cancelado na adjudicação. 

4110 

25/08/2021 - 13:56:35 Sistema Motivo: Por conveniência mediante o conturbado andamento do processo respaldando a integridade do 
mesmo por decisão da Gestão conforme o  art.  49 da lei n° 8.666/93'PAR' 30. 

a ivima  Costa 

Pr4oeiro(a) 

Franci6rFeãsoa Da Silva  

Apoio 

MARILI NES DA SILVA 

polo 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
WRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas  ern  14/09/2021 as 11:16:32. 
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