
Código Produto 

0001 

V. Referência Qtde Qtde Min. Unidade 

60.208,14 12 - MÊS 

Situação 

Homologado SERVIÇOS DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 
ILUMINAÇÂO PÚBLICA E SERVIÇOS DE  MAO  
DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Documentos Anexados ao Processo 

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro 
Assunto 

Negociação aberta para o processo 
021/2021 

05/10/2021 - 10:08 Documentos solicitados para o 
processo 021/2021 

07/10/2021 - 15:24 Participação no Cadastro de Reserve 

Frase 

Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 021/2021. 

Acosse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 021/2021. 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0001 foi definida pelo para 
08/10/2021 as 18:00. 

Data 

23/09/2021 09:21  

Data 

13/09/2021 

13/09/2021 

13/09/2021 

13/09/2021 

13/09/2021 

13/09/2021 

13/09/2021 

13/09/2021  

Documento 

ABC.pdf 

BDI.pclf 

CRONOGRAMA.pdf 

CUSTO UNITÁRIO.pdf 

EDITAL SRP 021-2021 - MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO.pdf 

ENCARGOS SOCIAIS,pdf 

ORÇAMENTO TP 1.pdf 

Projeto Basico (1).pdf 

ATA FINAL 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida 
Prefeitura Municipal de Magalháes de Almeida 

Registro de Pregos Eletrônico - 021/2021 

Datas Relevantes 
Publicado 

13/09/2021 17:05  

Inicio de Propostas 

13/09/2021 18:00  

Limite de Impugnação 

20/09/2021 08:00 

Final de Propostas 

23/09/2021 08:30  

Inicio da Sessão 

23109/2021 09:00  

Itens Licitados 

Vencedores 
Código Produto Fornecedor Modelo Mama/ Fabricante Melhor Quantidade Valor Total 

Lance 

0001 SERVIÇOS DE 
MATERIAIS DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 
SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
E SERVIÇOS DE  MAO  
DE OBRA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

ALMEIDA E LIMA LTDA N/C N/C 54.788,52 12 657.462,24  

Declarações Obrigatórias 
Declaração ` .., ,; , 
Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem coma todos os requisitos pe rObilitação e 
que minha proposta esta em conformidade com as exigências do instrumento convocatório. .. ,. , 

, 

_.,,,,4 
Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que ate a presente data inexistern.Nos ---------..„ 
impeditivos pare a habilitação no presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de  declarer  ocorrapotA posteriores. L7 --------- 

IWipiet.  I  or.  '- 
',.: 

TItulo 

Declaração de Conhecimento do Edital 

Declaração de Inexistência de Impeditivos 

par trli A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com,br 
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Declaração de Não-Emprego de Menores 

Declaração de Veracidade 

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

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

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes. 

Propostas Enviadas 
0001 - SERVIÇOS DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 
ILUMINAÇÂO PÚBLICA E SERVIÇOS DE  MAO  DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
Fornecedor CNR.I/CPF Data  Modelo Marcel  Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC  

123/2006 

ALMEIDA E LIMA LIDA 19.580.762/0001- 22/09/2021 - N/C N/C 12 59.122,56  709.470,72 Sim 
32 22:34158 

ROMENIL DA SILVA 15.557.605/0001- 22/09/2021 - N/C  NYC  12 45.156,68 541,880,16 Sim 
FILHO SERVICOS 55 13:32:20 
EIRELI 

AGM  INOVACOES 29.297.949/0001- 22/09/2021 - N/C N/C 12 60.200,00 722,400,00 Sim 
COMERCIOS LIDA 87 15:47:52 

TRIDIMENSIONAL 09.085.088/0001- 22/09/2021 - N/C N/C 12 60.206,00 722.472,00 Sim  
COMERCIO E 66 19'11:59 
SERVICOS EIRELI 

G. A. AGUIAR 21.561.449/0001- 23/09/2021 - NC  12 57.296,77 687.561,24 Sim 
07 07:45:16 

Validade das Propostas 
Fornecedor 

ALMEIDA E LIMA LIDA 

TRIDIMENSIONAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI 

G. A. AGUIAR 

ROMENIL DA SILVA FILHO SERVICOS EIRELI 

AGA; INOVACOES COMERCIOS LIDA 

CPF/CNPJ 

19.580.762/0001-32 

09.085,088/0001-66 

21.561.449/0001-07 

15.557.605/0001-55 

29.297.949/0001-87  

Validade (conforme edital) 

60  dies  

60 dias 

60 dias 

60 dias 

360  dies  

Lances Enviados 
0001 - SERVIÇOS DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS DE  MAO  DE OBRA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
Data Valor CNN  

22/09/2021 - 13:32:20 45.156,68 (proposta) 15.557.605/0001-55 - ROMENIL DA 
SILVA FILHO SERVICOS EIRELI 

22/09/2021 - 15:47:52 60.200.00 (proposta) 29.297.949/0001-87 - AGJM 
INOVACOES COMERCIOS LIDA 

22/09/2021 - 19:11:59 60.206,00 (proposta) 09.085.088/0001-66 - 
TRIDIMENSIONAL COMERCIO E 
SERVICOS EIRELI 

22/09/2021 - 22:34:58 59.122,56 (proposta) 19.580.762/0001-32 ALMEIDA E LIMA 
LIDA 

23/09/2021 - 07:45:16 57.296.77 (proposta) 21.561.449/0001-07 - G. A. AGUIAR 

23/09/2021 - 09:04:27 54.788,52 19.580.762/0001-32 ALMEIDA E LIMA 
LIDA 

Situação  

Cancelado Por não cumprimento ao solicitado no edital no item 10.10 
e o conforme o  art.  26 do decreto 10.024/19 29/09/2021 13:32:32 

Valido 

Válido 

Valido 

Cancelado - empresa não cumpriu com os itens: 6.3; 6.4: 6.5; 6.6, não 
assinou as declaraçoes, conforme o item: 
6.10 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. 29/09/2021 14:28:53 

Valido 

Aks  pcutrli A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
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Intenção Julgamento 

Vimos apresentar intenções de recurso, pois o  Art.  26 do Decreto 10.024/2019 não Indeferido 
exige a apresentação de documentos por outro meio que não o via sistema. Além 
disso, todos os documentos de habilitação estão autenticados e já constam na 
plataforma, assim, a inabilitação é ilegal e contraria os princípios da licitação.  

CNPJ Data de Envio 

15.557.605/0001-55 - 
ROMENIL DA SILVA FILHO 
SERVICOS EIRELI 

05/10/2021 - 16:12:02  

23/09/2021 - 09:13:45 45.156,67 21.561.449/0001-07 - G. A. AGUIAR 

23/09/2021 - 09:15:43 45.156.11 15.557.605/0001-55 ROMENIL DA 
SILVA FILHO SERVICOS EIRELI 

Cancelado empresa não cumpriu com os itens: 6.3; 6.4; 6.5; 6.6, não 
assinou as declaraçoes, conforme o item: 
6.10 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 
Licitatário, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 29/09/2021 14:28:53 

Cancelado Por não cumprimento ao solicitado no edital no Item 10.10 
e o conforme o  art.  26 do decreto 10.024/19 29/09/2021 13:32:32 

Documentos dos Fornecedores 
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Õrgifto de Data de Data de Validade Arquivo 

Expedição Expedição 

ALMEIDA E LIMA 22/09/2021 - 2021 ALMEIDA 22/09/2021 22/11/2021 DOCUMENTAÇÃO  
LTDA 22:36 EXIGIDA PELO EDITAL 

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

05/10/2021 - 16:40 

0001 SERVIÇOS DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS DE  MAO  DE OBRA DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

Intenções de Recurso 

"Art.  26. Após a divulgação do edital no sitio eletrônico, os licitantes 
encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta  corn  a descrição do objeto 
ofertado e o prego, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 
pública." 

Justificativa: O Artigo 26 está correto, oque a empresa não cumpriu foi a exigência do Edital, no item 10.10. - que DIZ: Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o detentor 
da melhor oferta deverá comprovar a situação de regularidade, mediante encaminhamento entrega dos  originals  ou cópias autenticadas dos documentos de habilitação e planilha 
da proposta em miclia no prazo de 3 (três)  dies  Citeis, para confirmar a autenticidade da documentação exigida conforme o  art.  26 do decreto 10.024/19 . "(PARA CONFIRMAR A 
AUTENTICIDADE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA CONFORME O  ART.  26 DO DECRETO 10.024/19. 
uma coisa é o que você enviou no sistema outra coisa .§ a entrega dos documentos para comprovação da autenticidade do mesmo, para cumprir  corn  a integridade documental 
do referido processo. O item 10.10 solicita a entrega dos documentos e que foram solicitados conforme artigo 26 do decreto 10.024/19. resumido o que a empresa anexou deverá 
se entregue. 

21.561.449/0001-07 -G. A. 05/10/2021 - 16:21:31 
AGUIAR 

viemos  declarer  intenção de recurso haja vista que os itens declarados como não Indeferido 
cumpridos foram devidamente assinados, pois o documento enviado foi assinado 
eletronicamente em sua última pagina, conferindo assim reconhecimento ao  
document()  corno  urn  todo, de acordo  corn  a lei 14.063/20, tendo em vista que 
assinar eletronicamente cada uma das páginas exigidas é mero excesso de 
formalidade, restringindo assim o número de concorrentes e prejudicando a 
escolha da melhor proposta, sendo reconhecida tal pratica em jurisprudências a 
serem apresentadas em sede de recurso, assim como existem erros na 
habilitação do concorrente habilitado e em sua proposta final os quais serão 
elencados tambem em sede de recurso.  

Justificative:  A empresa anexou todos os documentos exigido pelo o edital em  urn  único arquivo, sendo que os documentos são itens de  Arias  exigências são documentações 
DISTINTAS que requer tem suas próprias exigências e formalidades que deveram ser cumpridas  urn  a LIM, pois este arquivo será impresso para compor o processo fisico, e  
audited°  pelos órgãos de controle será diligenciado pelo não cumprimento do edital, sendo que a empresa assinou digitalmente apenas uma única certidão (DECLARAÇÃO DE 
ENQUADRAMENTO ME/EPP) e o documento de cálculo da CURVA ABC DE INSUMOS, descumprindo as exigências necessárias validação dos demais documentos, assim os 
motivos o qual foi demonstrado em ATA que culminou na inabilitação da empresa: empresa não cumpriu com os itens: 6.3; 6.4; 6.5; 6,6, não assinou as declarações.  conforms  o 
Item: 6.10 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 Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art  24 do Decreto 10024/19.  

Chat 
Data 

23/09/2021 - 090057 

23/09/2021 - 09:01:33 

23/09/2021 - 09:01;40  

Apelido 

Pregoeiro 

Pregoeiro 

Sistema 

Frase  

Born  dia a todos licitantes 

Vamos dar inicio a analise das propostas. 

O processo está em fase de análise das propostas  

a 3 de 5 
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29/09/2021 - 14:28:53 Sistema 

29/09/2021 - 14:28:53 Sistema 

29/09/2021 - 16:58:53 Sistema 

29/09/2021 - 16:58:53 Sistema 

30/09/2021 - 14:30:49 Sistema 

30/09/2021 - 14:30:49 Sistema 

30/09/2021 - 14:32:16 Sistema 

30/09/2021 - 14:32:16 Sistema 

05/10/2021 - 08:01:26 Sistema 

05/10/2021 - 08;01:26 Sistema 

05/10/2021 - 10:07:36 Sistema 

05/10/2021 - 10:07:36 Sistema 

05/10/2021 - 10:08:43 Sistema 

05/10/2021 - 10:08:43 Sistema 

05/10/2021 - 10:59:12 Sistema 

05/10/2021 - 16:10;04 Sistema 

05/10/2021 - 16:10:19 Sistema 

05/10/2021 - 16:11:21 Sistema 

05/10/2021 - 16:11:21 Sistema 

05/10/2021 - 16:12:02 Sistema 

05/10/2021 - 16:21:31 

06/10/2021 - 08:01:57 

06/10/2021 - 08:01:57 

06/10/2021 - 15:10:28 

06/10‘202t,..1,5:1028  

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

Sistema 

23/09/2021 - 09:03:43 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto 

23/09/2021 - 09:03:43 Sistema Conforme  Art.  32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do  art.  
31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 

23/09/2021 - 09:0343 Sistema O processo utilize o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será 
desconsiderado. 

23/09/2021 - 09:03:43 Sistema Conforme o artigo 2° da instrução normativa n° 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances 
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a20 segundos e o intervalo entre os lances dos 
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos, 

23/09/2021 - 09:03:47 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro. 

23/09/2021 - 09:03:47 Sistema O item 0001 tem empresas beneficiadas pela  LC  123/2006 em sua disputa. 

23/09/2021 - 09:17:45 Sistema 0 item 0001 foi encerrado. 

23/09/2021 - 09:21:09 Sistema O item 0001 teve como arrematante ROMENIL DA SILVA FILHO SERVICOS EIRELI - EPP/SS com valor 
unitário de R$ 45.156,11, 

23/09/2021 - 16:56:28 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro, 

23/09/2021 - 16:56:28 Sistema Motivo: Reabertura programada pare o dia 29/09/2021 As 09:001,s. 

29/09/2021 - 08:59:17 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro. 

29/09/2021 - 08:59:17 Sistema Motivo: continuidade do certame 

29/09/2021 - 13:32:32 Sistema O fornecedor ROMENIL DA SILVA FILHO SERVICOS EIRELI foi desclassificado no processo, 

29/09/2021 - 13:32:32 Sistema Motivo: Por não cumprimento ao solicitado no edital no item 10.10 e o conforme o  art.  26 do decreto 
10.024/19 

29/09/2021 - 13:32:32 Sistema O fornecedor ROMENIL DA SILVA FILHO SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo 

29/09/2021 - 13:32:32 Sistema 

29/09/2021 - 14:28:53 Sistema 

.29/09/2021 - 14:28:53 Sistema 

pregoeiro. 

O item 0001 tem como novo arrematante G. A. AGUIAR com valor unitário de R$ 45.156,67, 

O fornecedor G. A. AGUIAR foi inabilitado no processo. 

Motivo: empresa não cumpriu com os itens: 6.3; 6.4; 6.5; 6.6, não assinou as declaraçoes, conforme o item: 
6.10 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, 

O fornecedor G. A. AGUIAR foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro. 

O item 0001 tem como novo arrematante ALMEIDA E LIMA LTDA com valor unitário de R$ 54,788,52, 

O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro. 

Motivo: SUSPENDER PELO AVANÇAR DO HORÁRIO. 
REABERRURA PROGRAMADA PARA O DIA 30/09/2021 AS 14:30 

A sessão foi reaberta pelo pregoeiro. 

Motivo: Dar continuidade do processo 

O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro. 

Motivo: Daremos prosseguimento ao processo dia 05/10/2021 as 08:00 horas 

A sessão foi reaberta pelo pregoeiro. 

Motivo: nesse momento iremos da continuidade ao processo 

Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até As 10:35 do dia 05/10/2021. 

Motivo: aberta negociação 

Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. 0 prazo de envio é até As 12:08 do dia 05/10/2021. 

Motivo: solicitamos proposta negociada. 

A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo. 

Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ALMEIDA E LIMA LTDA. 

A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 05/10/2021 As 16:40. 

O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro. 

Motivo: REABERTURA DIA 06/10/2021 AS 08:00  HS  

O fornecedor ROMENIL DA SILVA FILHO SERVICOS EIRELI - EPP/SS declarou intenção de recurso para o 
item 0001. 

O fornecedor G. A. AGUIAR EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001. 

A sessão foi reaberta pelo pregoeiro. 

Motivo: iremos nesse momento da prosseguimento ao processo 

Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001. 

Intenção: Vimos apresentar intenções de recurso, pois o  Art  26 do Decreto 10.024/2019 não exige a 
apresentação de documentos por outro meio que não o via sistema. Além disso, todos os documentos de 
habilitação estão autenticados e já constam na platafomia, assim, a inabilitação é ilegal e contraria os 
principias da licitação.  "Art.  26. Após a divulgação do edital no sitio eletrônica. os licitantes encaminharão, 
exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no 
edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o prego. até a data e o horário estabelecidos para 
abertura da sessão pública." 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo,portaldecompraspublicas,com.br  
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M. TAMIRES FREITAS SILVA 
1

(Ptiell 1 I

1A  1 

 

06/10/2021 - 15:10:28 Sistema Justificative:  O Artigo 26 esta correto, oque a  empress  não cumpriu foi a exigência do Edital. no item 10,10, - 
que DIZ: Encerrada a etapa de lances da sessão pública, o detentor da melhor oferta deverá comprovar 
a situação de regularidade, mediante encaminhamento entrega dos originais ou cópias autenticadas dos 
documentos de habilitação e planilha da proposta em midia no prazo de 3 (três)  dies  úteis, para confirmar a 
autenticidade da documentação exigida conforme o  art.  26 do decreto 10,024/19 , "(PARA CONFIRMAR A 
AUTENTICIDADE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA CONFORME O  ART.  26 DO DECRETO 10.024/19, urna 
coisa é o que você enviou no sistema outra coisa ia a entrega dos documentos para comprovação da 
autenticidade do mesmo, para cumprir com a integridade documental do referido processo. O item 10.10 
solicita a entrega dos documentos e que foram solicitados conforme artigo 26 do decreto 10.024/19. 
resumido o que a empresa anexou deverá se entregue, 

06/10/2021 - 15:44:43 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001. 

06/10/2021 - 15:44:43 Sistema Intenção: viemos  declarer  intenção de recurso haja vista que os itens declarados como não cumpridos foram 
devidamente assinados, pois o documento enviado foi assinado eletronicamente em sua última pagina, 
conferindo assim reconhecimento ao documento como um todo, de acordo com a lei 14.063/20, tendo em 
vista que assinar eletronicamente cada uma das paginas exigidas é mero excesso de formalidade, 
restringindo assim o número de concorrentes e prejudicando a escolha da melhor proposta, sendo 
reconhecida tal pratica em jurisprudências a serem apresentadas em sede de recurso, assim como existem 
erros na habilitação do concorrente habilitado e em sua proposta final os quais serão elencados tambem em 
sede de recurso, 

06/10/2021 - 15:44:43 Sistema Justificative:  A empresa anexou todos os documentos exigido pelo o edital em um único arquivo, sendo que 
os documentos são itens de varies exigências são documentações DISTINTAS que requer tem suas próprias 
exigências e formalidades que deveram ser cumpridas um a um, pois este arquivo  sera  impresso para 
compor o processo fisico, e  audited°  pelos órgãos de controle  sera  diligenciado pelo não cumprimento do 

sendo que a empresa assinou digitalmente apenas uma única certidão (DECLARAÇÃO DE 
ENQUADRAMENTO ME/EPP) e o documento de calculo da CURVA ABC DE INSUMOS, descumprindo as 
exigências  necessaries  validação dos demais documentos, assim os motivos o qual foi demonstrado em ATA 
que culminou na inabilitação da empresa: empresa não cumpriu com os f tens: 6.3; 6.5; 5,6, não assinou 
as declarações, conforme o item: 6.10 as declarações e proposta inicial deverão ser assinadas 
digitalmente através de assinatura digital, para conferir aos mesmos... (CONTINUA) 

06/10/2021 - 15:44:43 Sistema (CONT. 1) 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. 

06/10/2021 - 15:48:40 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação, 

06/10/2021 - 15:51:03 Sistema O item 0001 foi adjudicado por Frandel Pessoa Da Silva. 

07/10/2021 - 15:23:19 Sistema A data de assinatura da ate de registro de preços foi informada para dia 08/10/2021. 

07/10/2021 - 15:23:45 Sistema O item 0001 foi homologado por RAIMUNDO NONATO CARVALHO. 

07/10/2021 - 15:24:36 Sistema A data limite para participação no cadastro de reserva do item 0001 foi definida pelo para 08/10/2021 As 
18:00. 

07/10/2021 - 15:52:37 Sistema A empresa AGJM INOVACOES COMERCIOS LTDA aceitou a oferta para participar do cadastro de reserva 
do item 0001, 

07/10/2021 - 16:39:11 Sistema A empresa TRIDIMENSIONAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI aceitou a oferta para participar do cadastro 
de reserve do item 0001. 

Franciel Pessoa Da Silva 

Pregoeiro(a) 

Apoio 

MA IA NUNES DA SILVA 

Apoio 

cie A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://valiciaarquivo.portaldecompraspublicas  cam  br 
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