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Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão Alterado em Alterado Por 

05/10/2021 20:00 13/10/2021 08:00  18/10/2021 08:30 18/10/2021 09:00 18/10/2021 07:39 Franciel Pessoa Da Silva 

Dúvidas 
Data Dúvida Assunto Data Resposta 

11/10/2021 -12:41  Requisitos do Sistema de Gestão Educacional 13/10/2021 14:55  

Prezado, no edital contém os requisitos exigidos para o sistema de gestão educacional. Como podemos obter? 

Prezados, estamos anexando mais um informativo, para melhor esclarecimento do serviço, 

Itens Licitados 
Código Produto V. Referência Qtde Qtde Mm. Unidade Observações 

0001 PRESTAÇÃO DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE 
LICENÇA DE USO DE  SOFTWARE  DE GESTÃO 
ESCOLAR PARA ATENDER TODAS AS 
UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA, INCLUINDO AS 
ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, 
MANUTENÇÃO, DESENVOLVIMENTO, 
SUPORTE TÉCNICO, E TREINAMENTO DO 
SISTEMA, VISANDO AUXILIAR A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A GERENCIAR 
ESCOLAS, BIBLIOTECAS, ALUNOS E 
SERVIDORES DE FORMA INTEGRADA E 
TOTALMENTE  WEB,  E PROPORCIONAR A 
CENTRALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE 
TODO O SISTEMA DE ENSINO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA 

12 MÊS Fracassado 12.139,84 

Ata de Processo Fracassado 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida 
Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida 

Registro de Pregos Eletrônico - 022/2021 

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

* Esse item permite disputa por quantidade  minima  conforme Decreto ND 7.892, de 23 de Janeiro de 2013. 

Documentos Anexados ao Processo 
Data Documento 

05/10/2021 022-2021.  SOFTWARE  SR.pdf 

13/10/2021 ANEXO I DO EDITAL 022.pdf 

19/10/2021 RETIFICAÇÃO DO EDITAL.pdf 

Mensagens Enviadas pelo 
Data Assunto Frase 

19/10/2021 - 12:26 Negociação aberta para o processo Vocé recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 022/2021. 
022/2021 

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. 

Propostas Enviadas 
0000 - prestação de tecnologia da informação para fornecimento de licença de uso de  software  de 
gestão escolar para atender todas as Unidades de Ensino do Município de Magalhães de Almeida, 
incluindo as atividades de Instalação, Implantação, Manutenção, Desenvolvimento, Suporte Técnico, e 
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17/10/2021 - 12:06:41 7.055,49 (proposta) 10.844.113/0001-27 - RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

Treinamento do sistema, visando auxiliar a Secretaria Municipal de Educação a gerenciar escolas, 
bibliotecas, alunos e servidores de forma integrada e totalmente  web,  e proporcionar a centralização 
das informações de todo o sistema de ensino da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida 
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Valor Unitário Valor Total LC  

123/2006  

Nil  -  NEGOCIOS, 29.269.655/0001- 14/10/2021 - N/C N/C 12 33.870,00 406.440,00 Sim 
TECNOLOGIA 41 17:17:44 
INOVACOES EIRELI* 

RGN CONSULTORIA 10.844.113/0001- 17/10/2021 - N/C N/C 12 7.055,49 84.665,88 Sim 
EIRELI 27 12:06:41 

INOVADADOS LIDA 10.497.494/0001- 18/10/2021 - N/C N/C 12 12.000,00 144.000,00 Sim 
15 08:33:29 

ARAUJO PRADO LIDA 14.537.034/0001- 19/10/2021 - N/C  NC  12 11.316,80 135.801,60 Sim 
24 10:23:15 

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

RGN CONSULTORIA EIRELI 10.844.113/0001-27 60 dias 

NTI - NEGOCIOS, TECNOLOGIA INOVACOES EIRELI 29.269.655/0001-41 360  dies  

INOVADADOS LIDA 10.497.494/0001-15 120 dias 

ARAUJO PRADO LIDA 14.537.034/0001-24 60 dias 

Lances Enviados 

0000 - prestação de tecnologia da informação para fornecimento de licença de uso de  software  de 
gestão escolar para atender todas as Unidades de Ensino do Município de Magalhães de Almeida, 
incluindo as atividades de Instalação, Implantação, Manutenção, Desenvolvimento, Suporte Técnico, e 
Treinamento do sistema, visando auxiliar a Secretaria Municipal de Educação a gerenciar escolas, 
bibliotecas, alunos e servidores de forma integrada e totalmente  web,  e proporcionar a centralização 
das informações de todo o sistema de ensino da Prefeitura Municipal de Magalhães de Almeida  
Data 

14/10/2021 - 17:17:44 

Valor CNPJ Situação 

33.870,00 (proposta) 29.269.655/0001-41 - NT1 - Cancelado -*PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.500 
NEGOCIOS, TECNOLOGIA EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O SISTEMA ACIMA 
INOVACOES EIRELI 178,9987 % 

Cancelado Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5;6.6 6.10. 
As licitantes arcarão  corn  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 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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR' 2° 21/10/2021 14:47:13 

19/10/2021 - 10:23:15 

Cancelado Descumprimento ao item: 
6.10, 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 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. 21/10/2021 14:37:49 

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. 21/10/2021 14:51:38 

18/10/2021 - 08:33:29 12.000,00 (proposta) 10,497.494/0001-15 INOVADADOS 
LIDA 

11.316,80 (proposta) 14.537.034/0001-24 - ARAUJO PRADO Cancelado -6.10. a proposta de preços inicial e 
LIDA 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. 
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19/10/2021 - 11:35:28 7.055,38 10.844.113/0001-27 - RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

19/10/2021 - 11:36:18 7.054,00 10.497.494/0001-15 - INOVADADOS 
LIDA 

19/10/2021 - 11:39:20 6.900,00 14.537.034/0001-24 ARAUJO PRADO 
LIDA 

19/10/2021 - 11:40:43 6.890,00 10.844.113/0001-27 RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

19/10/2021 - 11:29:00 7.055.40 10.497.494/0001-15 INOVADADOS 
LTDA 

Cancelado Descumprimento ao item: 
6.10.   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. 21/10/2021 14:37:49 

Cancelado Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5;6.6 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 Clausulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
como  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR' 2° 21/10/2021 14:47:13 

Cancelado - Descumprimento ao item: 
6.10. 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 
Licitatõrio, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 21/10/2021 14:37:49 

19/10/2021 - 11:37:34 7.000,00 14.537.034/0001-24 - ARAUJO PRADO Cancelado - 19/10/2021 12:19:36 
LIDA 

19/10/2021 - 11:38:17 6.999,99 10.844.113/0001-27 - RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

Cancelado Descumprimento aos item: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5;6.6 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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR' 2 21/10/2021 14:47:13 

Cancelado - 19/10/2021 12:18:18 

Cancelado - Descumprimento aos itens; 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.6;6.6 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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR' 2° 21/10/2021 14:47:13 

19/10/2021 - 11:42:32 6.879,00 14.537.034/0001-24 - ARAUJO PRADO 
LIDA 

Cancelado 19/10/2021 12:17:20 

19/10/2021 - 11:42:44 6.888,00 10.497.494/0001-15 -1NOVADADOS 
LIDA 

Cancelado 
6.10. 

Descumprimento ao item: 
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 
Licitatário, que discordem das Cláusulas e normas do Edital, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 21/10/2021 14:37:49 
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19/10/2021 - 11:43:55 6.878,00 10.497.494/0001-15 - 1NOVADADOS 
LIDA 

19/10/2021 - 11:45:47 6.877,99 10.844.113/0001-27- RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

19/10/2021 - 11:46:06 6.877,00 10.497.494/0001-15 - INOVADADOS 
LIDA 

19/10/2021 - 11:47:55 6.876,99 10.844.113/0001-27 - RGN 
CONSULTORIA EIREL1 

Cancelado Descumprimento ao item: 
6.10.   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. 21/10/2021 14:37:49 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5;6.6 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 
irregulaiidades, 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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR' 2. 21/10/2021 14:47:13 

Cancelado - Descumprimento ao item: 
6.10. 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. 21/10/2021 14:37:49 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5;6.6 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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR' 2. 21/10/2021 14:47:13 

19/10/2021 - 11:48:10 6.875,00 10.497.494/0001-15 -1NOVADADOS Cancelado Descumprimento ao item: 
LIDA 6.10. 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  ãs  
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. 21/10/2021 14:37:49 

19/10/2021 - 11:49:46 6.874,00 10.844.113/0001-27 - RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5;6.6 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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo  
corn  o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR' 2. 21/10/2021 14:47:13 
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19/10/2021 - 11:49:53 6.873,00 10.497.494/0001-15 - INOVADADOS 
LIDA 

19/10/2021 - 11:51:04 6.872,50 10.844.113/0001-27- RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

19/10/2021 - 11:51:20 6.871,00 10.497.494/0001-15 - INOVADADOS 
LIDA 

19/10/2021 - 11:52:24 6.870,50 10.844.113/0001-27- RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

19/10/2021 - 11:52:55 6.869,00 10.497.494/0001-15 - INOVADADOS 
LIDA 

19/10/2021 - 11:53:24 6.868,00 10.844.113/0001-27- RGN 
CONSULTORIA EIRELI  

Cancelado - Descumprimento ao item: 
6.10.   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. 21/10/2021 14:37:49 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÂO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5;6.6 6.10. 
As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e 
apresentação dos documentos para habilitação, a proposta de  preps  
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 10024119 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR' 2. 21/10/2021 14:47:13 

Cancelado Descumprimento ao item: 
6.10. 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. 21/10/2021 14:37:49 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6,5;6.6 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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR' 2 21/10/2021 14:47:13 

Cancelado Descumprimento ao item: 
6.10.   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. 21/10/2021 14:37:49 

Cancelado Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5;6.6 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 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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR-  2° 21/10/2021 14:47:13 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaidecompraspublicas.corn.br  
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/10/2021 as 16:56:18. 

PM:IL/GAS Código verificador: 1686D9 



19/10/2021 -11:54:23 6.867,00 10.497.494/0001-15 -INOVADADOS 
LTDA 

19/10/2021 - 11:55:39 6.860,00 10.844.113/0001-27 - RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

19/10/2021 - 11:55:53 6.865,00 10.497.494/0001-15 INOVADADOS 
LTDA 

19/10/2021 - 11:56:33 6.855,00 10.497.494/0001-15 - INOVADADOS 
LTDA 

19/10/2021 - 11:57:05 6.850,00 10.844.113/0001-27 - RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

19/10/2021 - 11:57:37 6.844,00 10.497.494/0001-15 INOVADADOS 
LTDA  

Cancelado - Descumprimento ao item: 
6.10.   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. 21/10/2021 14:37:49 

Cancelado Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÂO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5;6.6 6.10. 
As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da obtenção e 
apresentação dos documentos para habilitação, a proposta de  preps  
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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR 2. 21/10/2021 14:47:13 

Cancelado - Descumprimento ao item: 
6.10. 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. 21/10/2021 14:37:49 

Cancelado - Descumprimento ao item: 
6.10. 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. 21/10/2021 14:37:49 

Cancelado Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5;6.6 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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR' 2. 21/10/2021 14:47:13 

Cancelado - Descumprimento ao item: 
6.10.   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. 

5.11. 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. 21/10/2021 14:37:49 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/10/2021 as 16:56:18. 

PUBLICAS Código verificador: 1686D9 



19/10/2021 - 11:58:50 6.840,00 10.844.113/0001-27 RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

19/10/2021 -11:59:13 6.833,00 10.497.494/0001-15 - INOVADADOS 
LTDA 

19/10/2021 - 11:59:47 6.830,00 10.844.113/0001-27 - RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

19/10/2021 - 11:59:56 6.820,00 10.497,494/0001-15 -INOVADADOS 
LIDA 

19/10/2021 - 12:00:40 6.810,00 10.844.113/0001-27 - RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

19/10/2021 - 12:00:58 6.805,00 10.497.494/0001-15 INOVADADOS 
LIDA  

Cancelado Descumprimento aos item: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5;6.6 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 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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR' 2° 21/10/2021 14:47:13 

Cancelado - Descumprimento ao item: 
6.10. 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. 21/10/2021 14:37:49 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5;6.6 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 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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR' 2 21/10/2021 14:47:13 

Cancelado Descumprimento ao item: 
6.10. 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 Editai, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art,  24 do Decreto 
10024/19. 21/10/2021 14:37:49 

Cancelado Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5:6.6 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.  Sera°  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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR' 2° 21/10/2021 14:47:13 

Cancelado Descumprimento ao item: 
6.10.   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. 21/10/2021 14:37:49 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
COMPPAS Document()  gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas are 21/10/2021 As 16:5618, 

PUBLICAS Código verificador: 1686D9 



19/10/2021 - 12:01:34 6.800,00 10.844.113/0001-27 RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

19/10/2021 - 12:01:47 6.799,00 10.497.494/0001-15 - INOVADADOS 
LIDA 

19/10/2021 - 12:02:16 6.790,00 10.844.113/0001-27 RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

19/10/2021 - 12:02:34 6.788,00 10.497.494/0001-15 INOVADADOS 
LIDA 

19/10/2021 - 12:03:12 6.780,00 10.844.113/0001-27- RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

19/10/2021 - 12:03:34 6.777,00 10.497.494/0001-15 INOVADADOS 
LIDA  

Cancelado Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5;6.6 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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR' 2° 21/10/2021 14:47:13 

Cancelado - Descumprimento ao item: 
6.10. 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, 21/10/2021 14:37:49 

Cancelado Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5:6.6 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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR' 2. 21/10/2021 14:47:13 

Cancelado - Descumprimento ao item: 
6.10. 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. 21/10/2021 14:37:49 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5;6.6 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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR' 2. 21/10/2021 14:47:13 

Cancelado - Descumprimento ao item: 
6.10. 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. 21/10/2021 14:37:49 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
COMP Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas  ern  21/10/2021 as 16:56:18. 

PÚBLICA Código verificador: 1686D9 



19/10/2021 - 12:04:19 6.770,00 10.844.113/0001-27 - RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

19/10/2021 - 12:04:27 6.700,00 10.497.494/0001-15 - INOVADADOS 
LIDA 

19/10/2021 - 12:04:47 6.690,00 10.844.113/0001-27 - RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

19/10/2021 - 12:04:56 6.666,00 10.497.494/0001-15 -INOVADADOS 
LIDA 

19/10/2021 - 12:05:46 6.650,00 10.844.113/0001-27 RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

19/10/2021 - 12:06:07 6.649,00 10.497.494/0001-15 INOVADADOS 
LIDA  

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5;6.6 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 Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo 
previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 10024/19 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR' 2. 21/10/2021 14:47:13 

Cancelado - Descumprimento ao item: 
6.10. 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  an.  24 do Decreto 
10024/19. 21/10/2021 14:37:49 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5:6.6 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 confei ir 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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR' 2. 21/10/2021 14:47:13 

Cancelado - Descumprimento ao item: 
6.10. 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. 21/10/2021 14:37:49 

Cancelado Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5;6.6 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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Editai, de acordo 
com o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR' 2. 21/10/2021 14:47:13 

Cancelado Descumprimento ao item: 
6.10. a proposta de preços iniciai 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. 21/10/2021 14:37:49 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas  ern  21/10/2021 as 16:56:18. 

PUBLICAS Código verificador: 1686D9 



19/10/2021 - 12:08:02 6.648,00 10.844.113/0001-27 - RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

19/10/2021 - 12:08:15 6.647,00 10.497.494/0001-15 - INOVADADOS 
LIDA 

19/10/2021 12:08:34 6.646,00 10.844.113/0001-27 RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

19/10/2021 - 12:09:13 6.645,00 10.497.494/0001-15 - INOVADADOS 
LTDA 

19/10/2021 - 12;09:37 6.600,00 10.844.113/0001-27 - RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

19/10/2021 - 12:09:54 6.599,00 10.497.494/0001-15 - INOVADADOS 
LIDA  

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÂO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5;6.6 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  nap  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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR' 2. 21/10/2021 14:47:13 

Cancelado - Descumprimento ao item: 
6.10. 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. 21/10/2021 14:37:49 

Cancelado Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5;6.6 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  confer  ir 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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR' 2. 21/10/2021 14:47:13 

Cancelado - Descumprimento ao item: 
6.10. 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 
Licitatorio, que discordem das Cláusulas e normas do Editai, estando 
fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19. 21/10/2021 14:37:49 

Cancelado Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5:6.6 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 exigéncias 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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo  
corn  o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR' 2. 21/10/2021 14:47:13 

Cancelado - Descumprimento ao item: 
6.10.   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. 21/10/2021 14:37:49 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaidecompraspublicas.com.br  
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/10/2021 as 16:55:18. 
• PUBLICAS Código verificador: 1686D9 



19/10/2021 - 12:10:49 6.550,00 10844113/0001-27- RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

19/10/2021 - 12:11:07 6.549,00 10497.494/0001-15 - INOVADADOS 
LTDA 

19/10/2021 - 12:11:35 6,540,00 10.844.113/0001-27 - RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

19/10/2021 - 12:11:58 6,539,00 10.497.494/0001-15 - INOVADADOS 
LIDA 

19/10/2021 - 12:12:22 6.530,00 10.844.113/0001-27 RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

19/10/2021 - 12:12:34 6.529,00 10.497.494/0001-15 - INOVADADOS 
LIDA  

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5;6.6 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 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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR 2' 21/10/2021 14:47:13 

Cancelado - Descumprimento ao item: 
6.10. 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. 21/10/2021 14:37:49 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5:6.6 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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR' 2° 21/10/2021 14:47:13 

Cancelado - Descumprimento ao item: 
6.10. 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. 21/10/2021 14:37:49 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5:6,6 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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR' 2° 21/10/2021 14:47:13 

Cancelado - Descumprimento ao item: 
6.10.   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. 21/10/2021 14:37:49 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
COMMAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas  ern  21/10/2021 às 16:56:18. 

PUBLICAS Código verificador: 1686D9 



19/10/2021 - 12:13:33 6.510,00 10.844.113/0001-27 RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

19/10/2021 - 12:13:43 6.509,00 10.497.494/0001-15 - INOVADADOS 
LTDA 

19/10/2021 - 12:13:52 6.500,00 10.844.113/0001-27 - RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.46.5;6.6 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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com o  art  48 do drcre1o10024/2019 'PAR' 2° 21/10/2021 14:47:13 

Cancelado - Descumprimento ao item: 
6.10.   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. 21/10/2021 14:37:49 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5;6.6 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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com o  art  48 do drcre1o10024/2019 'PAR' 2° 21/10/2021 14:47:13 

19/10/2021 - 12:14:07 6.499,00 10.497.494/0001-15 - INOVADADOS Cancelado - Descumprimento ao item: 
LTDA 6.10. a proposta de preços inicial e os 

documentos de habilitação deverão ser anexados concomitante ao 
registro da proposta no sistema, as cleclarações 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. 21/10/2021 14:37:49 

19/10/2021 - 12:14:30 6.480,00 10.844.113/0001-27 - RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

19/10/2021 - 12:14:46 6.479,00 10.497.494/0001-15 INOVADADOS 
LTDA  

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5;6.6 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 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 não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR` 2° 21/10/2021 14:47:13 

Cancelado Descumprimento ao item: 
6.10.   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. 21/10/2021 14:37:49 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas  am  21/10/2021 As 16:56:18. 

PUBLiCAS Código verificador: 1686D9 



19/10/2021 - 12:15:09 6.470,00 10.844.113/0001-27 RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

19/10/2021 - 12:15:31 6.469,00 10.497.494/0001-15 - INOVADADOS 
LTDA 

19/10/2021 - 12:16:38 6.460,00 10.844.113/0001-27 - RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

19/10/2021 - 12:16:53 6.459,00 10.497.494/0001-15 INOVADADOS 
LTDA 

19/10/2021 - 12:18:20 6.440,00 10.844.113/0001-27 - RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

19/10/2021 - 12:18:49 6.439,00 10.497.494/0001-15 - INOVADADOS 
LTDA  

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5;6.6 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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR' 2° 21/10/2021 14:47:13 

Cancelado - Descumprimento ao item: 
6.10.   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. 21/10/2021 14:37:49 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5;6.6 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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR' 2° 21/10/2021 14:47:13 

Cancelado Descumprimento ao item: 
6.10. 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. 21/10/2021 14:37:49 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5;6.6 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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com  cart  48 do drcreto10024/2019 'PAR' 2 21/10/2021 14:47:13 

Cancelado - Descumprimento ao item: 
6.10.   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. 21/10/2021 14:37:49 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/10/2021 as 16:56:16. 

PUBLICAS Código verificador: 1686D9 



19/10/2021 - 12:19:22 6.430,00 10.844.113/0001-27 RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

19/10/2021 - 12:20:11 6.429,00 10.497.494/0001-15 - INOVADADOS 
LIDA 

19/1012021 - 12:20:30 6.400,00 10.844.113/0001-27 RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

19/10/2021 - 12:21:11 6.399,00 10.497.494/0001-15 - INOVADADOS 
LTDA 

19/10/2021 - 12:22:06 6.300,00 10.844.113/0001-27 - RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

Cancelado Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5;6.6 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 Licitatório, 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 não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR' 2. 21/10/2021 14:47:13 

Cancelado - Descumprimento ao item: 
6.10. 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 
exigéncias 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. 21/10/2021 14:37:49 

Cancelado - Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5;6.6 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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR' 2° 21/10/2021 14:47:13 

Cancelado Descumprimento ao item: 
6.10. 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. 21/10/2021 14:37:49 

Cancelado - Descumptimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5;6.6 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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo  
corn  o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR' 2. 21/10/2021 14:47:13 

19/10/2021 - 12:22:57 6.299,00 10.497.494/0001-15 - INOVADADOS Cancelado - Descumprimento ao item: 
LIDA 6.10. 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. 21/10/2021 14:37:49 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/10/2021 as 16:56:18. 

PUBLICAS Código verificador: 1686D9 



19/10/2021 - 12:23:25 6.250,00 10.844.113/0001-27 - RGN 
CONSULTORIA EIRELI 

19/10/2021 - 12:24:07 6.244,00 10.497.494/0001-15 - INOVADADOS 
LTDA  

Cancelado Descurnprirnento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO 
PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 6.4;6.5;6.6 6.10. 
As licitantes arcarão  corn  todos os custos decorrentes da obtenção e 
apresentação dos documentos para habilitação, a proposta de pregos 
inicial e  DS  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 
O Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo 
com o  art  48 do drcreto10024/2019 'PAR' 2. 21/10/2021 14:47:13 

Cancelado - Descumprimento ao item: 
6.10.   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. 21/10/2021 14:37:49 

• Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazetes 
Prazos 
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão 

21/10/2021 - 15:28 

0001 - prestação de tecnologia da informação para fornecimento de licença de uso de  
software  de gestão escolar para atender todas as Unidades de Ensino do Município 
de Magalhães de Almeida, incluindo as atividades de Instalação, Implantação, 
Manutenção, Desenvolvimento, Suporte Técnico, e Treinamento do sistema, visando 
auxiliar a Secretaria Municipal de Educação a gerenciar escolas, bibliotecas, alunos e 
servidores de forma integrada e totalmente  web,  e proporcionar a centralização das 
informageses de todo o sistema de ensino da Prefeitura Municipal de Magalhães de 
Almeida 

Intenções de Recurso 
CNPJ 

10.497.494/0001-15 - 
INOVADADOS LTDA 

Data de Envio Intenção Julgamento 

21/10/2021 - 14:55:32 A INOVADADOS manifesta intenção de recurso para o item 0001 Indeferido 

Justificativa: A intenção de recurso deve expor os motivos pelo qual a impetrante deseja impor recurso para que a comissão possa analisar para que se aceite ou se rejeita a 
solicitação, sendo assim a solicitação esta em desacordo  corn  Edital.  

Chat 

19/10;2021 -11:27:16 Sistema 

19/10/2021 - 11:27:16 Sistema 

Frase 

Bom dia Senhores licitantes 

Iremos iniciar o analise das Propostas 

O processo esta em fase de analise das propostas 

O item 0001 teve uma proposta de R$ 33870,00 cancelada pelo pregoeiro. 

Motivo: *PROPOSTA REJEITADA CONFORME ITEM 11.500 EDITAL, PROPOSTA DETECTADA PELO O 
SISTEMA ACIMA 178,9987 % 

As propostas foram analisadas e o processo foi aberto 

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 período de 
duração da sessão pública. 

O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será 
desconsiderado. 

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. 

Data Apelido 

19/10/2021 -11:00:38 Pregoeiro 

19/10/2021 - 11;00:50 Pregoeiro 

19/10/2021 - 11:00:57 Sistema 

19/10/2021 - 11:27:06 Sistema 

19/10/2021 -11:27:06 Sistema 

19/10/2021 - 11:27:16 Sistema 

19/10/2021 - 11:27:16 Sistema 

_ A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
COt4PR4S Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/10/2021 as 16:56:18. 

PUBLICAS Código verificador: 168609 



19/10/2021 - 11:27:19 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro. 

19/10/2021 - 11:27:19 Sistema 0 item 0001 tem empresas beneficiadas pela  LC  123/2006 em sua disputa. 

19/10/2021 - 12:15:41 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 6.879,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo 
seu registro. 

19/10/2021 - 12:17:20 Sistema 0 pedido de cancelamento do lance de R$ 6.879,00 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro. 

19/10/2021 - 12:18:01 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 6.900,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo 
seu registro. 

19/10/2021 - 12:18:17 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 6.900,00 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro. 

19/10/2021 - 12:19:15 Sistema Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 7.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo 
seu registro. 

19/10/2021 - 12:19:36 Sistema O pedido de cancelamento do lance de R$ 7.000,00 para o item 0001 foi aprovado peio pregoeiro. 

19/10/2021 - 12:26:08 Sistema 0 item 0001 foi encerrado. 

19/10/2021 - 12:26:36 Sistema O item 0001 teve como arrematante INOVADADOS LTDA - EPP/SS com valor unitário de R$ 6.244,00. 

19/10/2021 - 13:15:09 Sistema O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro. 

19/10/2021 - 13:15:09 Sistema Motivo; reabertura programada para o dia 21/10/2021 As 14:00 hs. 

21/10/2021 - 14:01:12 Sistema A sessão foi reaberta pelo pregoeiro. 

21/10/2021 - 14:01:12 Sistema Motivo: continuidade do processo. 

21/10/2021 - 14:37:49 Sistema O fornecedor INOVADADOS LTDA foi inabilitado no processo. 

21/10/2021 - 14:37:49 Sistema Motivo: Descumprimento ao item: 6.10.  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. 

21/10/2021 - 14:37:49 Sistema O fornecedor INOVADADOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro. 

21/10/2021 - 14:37:49 Sistema 0 item 0001 tem como novo arrematante RGN CONSULTORIA EIREL1 com valor unitário de R$ 6.250,00. 

21/10/2021 - 14:47:13 Sistema O fornecedor RGN CONSULTORIA EIRELI foi inabilitado no processo. 

21/10/2021 - 14:47:13 Sistema Motivo: Descumprimento aos itens: 6. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO e declarações: 6.2; 6.3; 
6.4;6.5;6.6 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 concotnitante 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 
Cláusulas e normas do Edital, estando fora do prazo previsto de Impugnação conforme o  art.  24 do Decreto 
10024/19 0 Fornecedor não cumpriu nenhuma habilitação do Edital, de acordo  corn  o  art  48 do 
drcreto10024/2019 PAR' 2. 

21/10/2021 - 14:47:13 Sistema O fornecedor RGN CONSULTORIA EIREL1 foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro. 

21/10/2021 - 14:47:13 Sistema 0 item 0001 tem corno novo arrematante ARAUJO PRADO LTDA com valor unitário de R$ 11.316,80. 

21/10/2021 - 14:51:38 Sistema O fornecedor ARAUJO PRADO LTDA foi inabilitado no processo. 

21/10/2021 - 14:51:38 Sistema Motivo: 6.10.  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. 

21/10/2021 - 14:51:38 Sistema 0 fornecedor ARAUJO PRADO LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais 
lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado. 

21/10/2021 -14:53:13 Sistema A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 21/10/2021 às 15:28. 

21/10/2021 - 14:S5:32 Sistema 0 fornecedor INOVADADOS LTDA - EPPISS declarou intenção de recurso para o item 0001. 

21/10/2021 - 16:22:47 Sistema Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001. 

21/10/2021 - 16:22:47 Sistema intenção: A INOVADADOS manifesta intenção de recurso para o item 0001 

21/10/2021 - 16:22:47 Sistema Justificative:  A intenção de recurso deve expor os motivos pelo qual a impetrante deseja impor recurso para 
que a comissão possa analisar para que se aceite ou se rejeita a solicitação, sendo assim a solicitação está 
em desacordo com Edital. 

21/10/2021 16:23:26 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado. 

Francie Pessoa Da Silva 

Pregoeiro(a) 

A autenticidade do documento pode ser verificada no  site  http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br  
COMPRAS Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 21/10/2021 às 16:56:18. 

PUBLICAS Código verificador: 1686D9 



IA TAMIRES FREITAS SILVA 
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